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PKOEVE VAN EENE GESCHIEDENIS 

VAN DEN 

HANDEL EN HET VERBRUTK VAN OPIUM 

IN 

NEDEKLANDSCH INDIE. 

Het Koninklijk Instituut voor de Taal-, land en volkenkunde van Neder 

landsch Indie, heeft, blijkens het le. Nummer van zijne bijdragen (bladz. 

XVIII), de gesehiedenis van den handel en het verbruik van opium in Ne 

derlandsch-Indie onder de vraagpunten opgenomen, bedoeld bij art. 27 van 

zijn reglement. 

Die gesehiedenis is voor de kennis der zeden van de inheemsche bevol 

king dier landen van zoo hoog gewigt, dat men gerustelijk mag beweren, 

dat eene beschrijving dier zeden onvolledig zou zijn, wanneer het belang 

rijk onderwerp, waarvan thans sprake is, daarin werd voorbij gezien. 

Men zegge niet dat de zaak reeds genoegzaam opgehelderd is. Zonder 

de verdiensten te willen verkleinen van hetgeen daaromtrent voorkomt in 

het Indisch Magazijn en in het Tijdschrift voor Nederlandsch Indie1, zijn 

die mededeelingen slechts ten aanzien van den lateren tijd eenigzins voile 

dig, maar laten de vroegere gesehiedenis van den Opiumhandel geheel in 

het duister, zoodat de gewigtige vragen, wanneer en waar. het verbruik 

begonnen is, en of het al dan niet toeneemt, door de schrijvers dier ar 

tikelen geenzins op eene voldoende wijze zijn toegelicht. 

Hoezeer het tegenwoordig opstel bestemd is om de onvolledigheid der 

1 Indisch Magazijn, door e. de waal, 1844, p. 90 en volgg. Tijdschrift voor 

Nederlandsch Indie, door Dr. w. n. van hocvell, 13de Jaargang. 

6 
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zoo evengenoemde aan te vullen, durft men daaraan geen' anderen naain 

dan dien van eene proeve te geven. Het is de zamenvoeging van een aan 

tal verspreide aanteekeningen, gemaakt gedurende eene veeljarige gemeen 

zaamheid met de Indische zaken, aanteekeningen, nu voor het eerst aan 

eene stelselmatige rangschikking onderworpen, en daarbij vol leemten be 

vonden. Die leemten zullen, voor een groot gedeelte, slechts door de 

welwillende medewerking van in Indie woonachtige leden des Instituuts 

kunnen worden aangevuld. Zij wordt dan ook met aandrang ingeroe 

pen, vooral ten aanzien van den tegenwoordigen toestand van het Opium 

verbruik in die gedeelten van Nederlandsch-Indie, alwaar de voorwaar 

den der pacht zoodanig zijn ingerigt, dat zij geen licht verspreiden over 

de verbrnikte hoeveelheden. Die medewerking wordt ook ingeroepen met 

betrekking tot de kennis der standen, onder welke het opiumrooken het 

meest in zwang is, en der uitwerkselen, welke dat gebruik heeft, op 

den ligchamelijken en zedelijken toestand der bevolking. Zoo er toch velen 

zijn, die aan het hebbelijk gebruik van opium de ergste gevolgen toe 

schrijvcn, anderen beweren daarentegen, dat die gevolgen zich alleen ver 

toonen bij de wcinigen, bij wie het gebruik in misbruik is ontaard, en die 

met onzc dronkaards kunnen worden gelijk gesteld, terwijl de groote hoop 
daarvan geenc schadelijker uitwerkselen ondervindt, dan onder ons worden 

tocgcschrevcn aan het dagelijksch inslurpen van eene geringe hoeveelheid 

stcrken drank. 

Zoo gelooft marsden , dat de bestrijders van bet beulsap zich aan over 

drijving scbuldig makcn. Hij erkent wel opiumrookers gezien te hebben, 

die alle uitwendige teekenen van uitputting vcrtoonden, raaar hij vocgt cr 

bij, dat die personen zich ook aan andcre buitcnsporigheden scluddig maak 

ten, en waarschijnlijk, ook zondcr het opiumrooken, een ougunstig voorko 

mcn zouden gehad hebben. "De goudbandclaars van Limoen en Batang 

"Assei" zcgt hij, "eene arbcidzamc en dadige klassc van menscheu, en cch 

"tcr, zoo ruimschoots als cenig volk , aan het gebruik van opium verslaafd, 

"zijn desniettcrain de gczondstc en kracbtigste menschen, die men op Su 

matra ontraoet 1." Een ander schrijver, de Sondies, een tak van de be 

Marshes, HiJory of Sumatra, p 27^ 
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kende Raypoets, beschrijvende, noemt ze "een krachtig en dadig, maar on 

"beschaafd en onkundig volk, overgegeven aan het gebruik van sterke dran 

"ken en vooral aan dat van opium V 

Het Instituut wil het antwoord op de gedane vraag verdeeld hebben 

in vier tijdperken, als: 

1?. Het tijdvak, waarin de Nederlanders geen invloed op den Indischen 

opiumhandel uitoefenden, eindigende met het jaar 1600 der Christelijke 

tijdrekening. 
2?. Dat, waarin die invloed slechts op eene middelijke wijze bestond, en 

door geen uitgestrekt territoriaal bezit werd ondersteund, namelijk van het 

jaar 1600 tot 1740. 

3?. Het tijdvak, waarin de Oost-Indische Compagnie haren opiumhandel 

door het verworven oppergezag onmiddelijk kon bevorderen, aanvangende 

met het jaar 1740. 

4*. Het tijdperk, aanvangende met de herstelling van het Nederlandsche 

gezag in 1816. 

Men zal zich in deze proeve zoo veel doenlijk aan die chronologische 

verdeeling houden, na eenige algemeene herinneringen en aanmerkingen, 

bij wijze van inleiding, te hebben laten voorafgaan. 

Sedert vele eeuw^n was het gebruik van opium in Arabie, Turkije, Perzie 

en Hindostan, als voorwerp van weelde, in zwang. Niet slechts in de 

verblijven der aanzienlijken en in de verzamelplaatsen der lediggangers werd 

het kaauwen van afioen 
2 van lieverlede eene dagehjksche gewoonte, maar 

het heulsap werd, vooral bij de Turken, soms op grooter schaal gebruikt. 

Men gaf het den krijgslieden als opwekkingsmiddel gedurende eenen veld 

togt, en dan was de geheele voorraad der omliggende provincien wel eens 

ontoereikende voor de behoefte des legers, wanneer aanzienUjke strijdkrach 

ten waren bijeengetrokken. 

Eene lange worsteling ging in Turkije aan dien toestand vooraf. De 

strenge uitleggers van den Koran verklaarden het gebruik van opium voor 

1 Malcolm's Central India, II, p. 154. 

3 Het woord afioen is blijkbaar eene vcrbastering van het Latijnsche opium, afstam 

mendc van het Grieksche ottoq (sap). 
6* 
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onwettig, ofschoon Mohammed het met uitdrukkelijk heeft verboden; maar 

die uitspraak belette niet dat de mode van het opiumeten zich meer en 

meer vestigde. De sultans bleven langen tijd onzijdig, tot dat murad IV 

(A0. D?. 1638) partij koos tegen de Opiophagen, en hen met zijne gewone 

gestrengheid vervolgde. Na zijnen dood werd het opiumeten met ver 

nieuwde kracht hervat, breidde zich wijder en wijder uit, en bleef zelfs 

niet altoos vreemd aan de paleizen zijner opvolgers1. 

De vorm, waarin het heulsap in Turkije, Arabie, Perzie en Hindostan bij 

de rijken en aanzienlijken wordt gebruikt, is die van een opiat, gemengd, 

naar gelang van den rijkdom der verbruikers, met specerijen, amber, aloe, 

cochenille, muskus en zelfs met poeder van paarlen en edelgesteenten. 

Voor het gebruik der mindere klassen wordt het opium gemengd met 

rijst of andere gelijksoortige zelfstandigheden, en verkocht in de gedaante 

van kleine pillen, die men in een doosje bij zich draagt. 

Men beweert, dat de in het Oosten zoo menigvuldige kwakzalvers veel 

hebben bijgedragen om het gebruik van opium algemeen te maken, door 

het aan te prijzen als behoedmiddel tegen vele kwalen. Zij die er op ver 

zot zijn, beweren dat het wellustige neigingen opwekt, het genot Van den 

bijslaap rekt, aangename droomen verschaft, en, wakende, moed en krachten 

schraagt, en de verdrietelijkheden des levens doet vergeten. Juan de borba, 

een Portugees, wiens schip in 1521', in eenen hevigen storm, in de In 

dische zee, zonk, redde zich, met acht personen der bemanning, in eene 

boot, en kwam, na negen dagen zwervens, "wonderbaarlijck tot Achem^ 

"alsoo hij en d'andere agt, in alle dien tijd niet en aten of droncken, 

"maar nuttigde ieder van haar alleenlijck een korrel opium, dat soo groot 

"is als korrel peper, die een Moor denwelcken derwaarts ging, tot het 

"grootst geluk van de weereld, bij zig had, alsoo dat volck soo daaraan 

"gewent is, dat zij sonder hetselve niet konnen sijn 2." 

In den Indischen Archipel en in China wordt het opium zeldzaam ge 

kaauwd, maar algemeen gerookt. Wij kunnen voor die afwijking van het 

oorspronkelijk Turksch en Aziatisch gebruik geen' anderen grond vinden, 

1 
D'ohsson, Tableau general de Vempire Ottoman. 

5 De voortreffelijke voyagien door de Foriugijsen gedaan na Oost-Indie, II, p. 116. 
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dan het onophoudelijk kaauwen, door de Javanen en Maleijers, van siri 

met kalk en pinang (betel) en tabak. De mond aan de krachtige prikke 

ling dier zelfstandigheden gewoon, zal weinig smaak hebben gevonden in 

het kaauwen van opiumbereidingen. Het voorbeeld der Europesche rookers 

van de gedroogde bladen der tabaksplant, zal toen het denkbeeld hebben 

doen ontstaan om op soortgelijke wijze het opium in te ademen. Welligt 

geloofde men, of had men ondervonden, dat het rooken minder schadelijk 

is, dan het eten. Dat gebruik, eenmaal in den Indischen archipel alge 
meen geworden, zal van daar naar China zijn overgebragt. Volgens gutzlaff 

werd het tabakplanten en rooken eerst onder jong-tsching (1733?1735) 

algemeen in China. Veel later kwam het rooken van opium (dusver slechts 

bij de artsenijmengers bekend) in zwang, denkelijk, zegt hij, op het voor 

beeld van Chinezen, die dit gebruik gedurende hun verblijf onder de Ma 

leijers hadden aangenomen. 

Het heulsap, zoo als het door den handel wordt geleverd (opium crudum)> 
wordt voor de rookers in water opgelost, gezuiverd van de vezelen en an 

dere onreinheden, waarmede het is yermengd, en vervolgens verdampt en ge 

kookt tot dat de lijvigheid van gewone stopverw is verkregen. Dit deeg wordt 

in de gedaante van dunne koeken aan een sterk vuur blootgesteld, welligt 
om het gebruik minder schadelijk te maken of om aan het heulsap eenen 

bijzonderen, den rookers aangenamen, smaak mede te deelen. Deze koeken 

worden daarna weder in water opgelost, andermaal tot de dikte van siroop 

verkookt, en eindelijk met fijn gekorven tabak verzadigd, tot dat het ge 

heel zich tot kleine pillen laat kneden. Het zijn deze pillen, soms ook 

zonder tabak gemaakt, welke de opiumrooker ontsteekt, om den damp 

daarvan, door middel van eene pijp, in te ademen en weder door de neus 

gaten uit te blazen. Men kan aannemen, dat, bij doorslag, uit 100 deelen 

opium crudum 50 deelen opium depuratum worden getrokken. 

In den Indischen Archipel heeft het opium crudum den Turkschen naam 

van afioen 
-? 

gewoonlijk apioen uitgesproken 
? behouden. In de admini 

stratieve taal van Nederlandsch-Indie is dit amfioen geworden. In China heet 

het O-foe-yoeng, ook wel Apien of Ya-pi-en; in Japan, A-fen. De volken van 

den Indischen Archipel noemen het opium depuratum : tjandoe; de voor het 

gebruik geschikte opium, met of zonder tabak gemengd, madat. 
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De teelt van opium in het groot schijnt gedurende eenige eeuwen geene 

verplaatsing en geene andere wijziging te hebben ondergaan, dan eene 

trapswijze uitzetting, evenredig aan het toenemende verbruik. Nog altoos 

zijn Klein-Azie, Egypte, Arabie, Perzie en het voormalig gebied der Groote 

Mogols, de plaatsen van produetie. De teelt van het heulsap in Opper 
. Egypte (Thebais), die sedert de tijden der grijze oudheid langzamerhand 

was verminderd, is door mehemet)-ali , als eene verpligte kultuur, op 

nieuw uitgebreid. 

China, thans de zetel van het aanzienlijkste opiumverbruik, heeft deze, 

in vele opzigten zoo merkwaardige, koopwaar nimmer in het groot voort 

gebragt, hoezeer de papaver in China groeit, en de eigensehappen van het 

maansap aan de Chinezen bekend zijn, en in hunne geneeskunde worden 

aangewend. De aanvoer in het groot, voor het gebruik der rookers, kwam 

steeds uit het Westen. Dit blijkt onder anderen uit eene Memorie, in het 

jaar 1836 aan den keizer van het Hemelsche rijk ingeleverd door heu 

naetse , een voornaam staatsdienaar, die den invoer van opium weder als van 

ouds, tegen betaling van een inkomend regt, wilde > hebben toegestaan, om 

dat het gebleken was, dat het verbod van invoer krachteloos was, en slechts 

voedsel gaf aan eenen toenemenden sluikhandel. 

"Oorspronkelijk," zegt heu-naetse, "werd het heulsap onder de genees 

"middelen gerangschikt; zijne eigensehappen zijn opwekkend, het stuit over 

"vloedige ontlastingen en keert de kwade gevolgen van schadelijke dampen. 
"In de materia medica van li-schi-tschin, van de tijden der dynastie van 

"ming, wordt het A-foe-yoeng genoemd." 

Na de gevolgen van het inademen (rooken) van opium te hebben beschre 

ven, vervolgt hij aldus: 

"Tijdens de regering van kien-lung 1, en ook vroeger, werd opium in 

"het Cantonsch tarief opgenomen onder de geneesmiddelen, en betaalde een 

"inkomend regt van 3 tael per 100 katti, behalve een additioneel regt van 

"2 tael, 4 mas en 5 condorijn voor elk pak, onder den naam van pak 

"kengeld. Daarna werd de invoer verboden V 

1 Van het iaar 1736 tot 1796. 

2 
Correspondence relative te China, presented to both houses of Parliament, 1840. 
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Ten aanzien van de materia medica van li-tschi-tschin , en van de be 

kendbeid der Chinezen en Japanners met de eigenschappen van het opium, 
in vroege tijden, zal men belangrijke bijzonderheden aantreffen in eene 

nota van mijnen geacbten vriend Dr. Hoffmann, te Ley den, achter deze 

proeve gevoegd *. 

EEESTE TIJDVAK, 

eindigende met het jaar 1600. 

Men heeft niet kunnen ontdekken, wanneer het gebruik van opium in 

Nederlandsch Indie is aangevangen. De papaver niet tot de inheemsche 

planten beboorende, moet het verdikte sap en zijne eigenscbappen, in den 

IndisChen Archipel zijn bekend geworden door middel der zeehandelaars. 

Reeds vroeg waren Singapoera, later Mdlaka, algemeene stapelplaatsen voor 

Westelijk, Zuidelijk en Oostelijk Azie, werwaarts de kooplieden van Java, 

Sumatra en de verdere gedeelten van dien Archipel zich begaven, om de 

voortbrengselen hunner eilanden in te ruilen tegen vreemde voonverpen 

van behoefte en weelde 2. 

Dat daaronder ook opium behoorde is meer dan waarschijnlijk; de Por 

tugezen althans voerden opium naar Malaka, voor de verschijning der Ne 

derlanders en Engelschen in Indie 3. De Maleijer van het Schier-eiland zal 

in die algemeene verzamelplaatsen niet vreemd zijn gebleven aan de, bij de 

inboorlingen van Westelijk-Azie heerschende, opiophagie, en zoo zal het opium 

eten zich van eiland tot eiland hebben voortgeplant. 

Daar, waar de grond de kostbaarste produkten en de hand el de meeste 

voordeelen opleverde, zal deze nieuwe weelde de eerste navolgers hebben 

1 Zie bijlage, N?. 1. 

2 De barros, Scheepstogt van alponso d'albuquerque, p. 209 en volgg. 

3 
Sij (de Portugezen) cofte mede in Cambaya ende Suratta, veel gesmolten bootcr 

"en eiere, potten of balen, hingh, amjion, comijn, mostertzaedt, meenichte van catoen 

"ende gaeren daarvan gesponnen, die se wederom naer Malacca, Macau ende China ver 

"voercn." Beschrijvingke van 7 Coningrijche Giussaraten, in het wcrk getitcld: Begin 

ende coortgang van de lr. 0. I. Compagnic. 
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gehad, en wij vinden dan ook de eerste sporen van het gebruik van opium 

in de Molukkos en in de landen waar de peperteelt bloeide. 

In de Maleische en Javaansche woordenlijsten door de reizigers van de 

zestiende eeuw gegeven, komt het woord afioen niet voor1, hetwelk in 

alien geval bewijsty dat die reizigers het gebruik van opium niet hadden 

opgemerkt. 

Op welk tijdstip het rooken van opium het kaauwen daarvan heeft ver 

vangen, kan eenigermate worden bepaald, vermits dat gebruik zonder eeni 

gen twijfel ontleend is geworden aan het rooken van tabak, volgens de 

Javasche geschiedboeken, aldaar begonnen in het jaar 16012. Al bezaten 

wij deze aanwijzing niet, de naam van tenibakoe, in den geheelen archipel 

aan de tabak gegeven en Haarblijkelijk van Portugeschen oorsprong, zou 

eene voldoende aanwijzing verschaffen, dat wij hier te denken hebben aan 

de laatste tijden der Portugesche heerschappij in die landen. 

De hoegrootheid van het verbruik van opium in den Indischen archipel 

in het laatst der zestiende eeuw, kan niet met eenige zekerheid worden 

berekend. 

Het was de gewoonte der Aziatische Vorsten niet, naauwkeurige aanteeke 

ningen te doen houden van den in- en uitvoer in hunne staten. Bijaldien 

zulke aanteekeningen al bestaan hebben onder het gezag der Portugezen 

schijnen zij bij het veroveren hunner bezittingen door de Nederlanders te 

zijn te loor gegaan. Ware het anders, men zou in de archieven van Ma 

laka gewigtige bijdragen behooren te vinden voor het onderzoek, hetwelk 

ons thans bezig houdt. 

De reisbeschrijvingen van het einde der 16de en het begin der 17^ eeuw 

zijn de eenige bronnen, waaruit, ten aanzien van den opiumhandel in dat 

tijdvak, ophelderingen konden worden gezocht. Men heeft dit beproefd, en 

ziet hier den uitslag van die poging. 

De reis van jan htjygen van linschoten had plaats in 1583 en drie of 

vier volgende jaren. Zijne beschrijving van eenige Indische handelplaatsen, 

1 Zie onder anderen die van pigaiteta , in zijn Premier voyage autour du monde 

pendant les annees 1519?22. 

2 
Crawfurd, History of the Indian archipelago, I, 104. 
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gedeeltelijk aan Portugesche schrijvers ontleend, geven een vrij duidelijk 
denkbeeld van den handel, die daar gedreven werd. Malaka had destijds een 

hoogen trap van voorspoed bereikt. De handel van Sunda-Kalapa, het 

tegenwoordig Batavia, was mede aanzienlijk. Na de artikelen te hebben 

beschreven, die van daar werden nitgevoerd, zoo als peper, specerijen en 

dergelijken, zegt hij: "De waren die daer begheert ende verhandelt wer 

den, in mangelinghe van dese specerijen, sijn dese naer volghende, te wee 

"ten: differente soorten ende coleuren van cattoenen lijwaet, welck comt 

"uijt Cambaya, Choromandel ende Bengala, als Serrasses de Gebayes en 

"de gheschilderde tapen van sint thomas, van 5 ellen, sijn doecken alsoo 

"ghenaemt. Uijt Bengalen wit catoenen lijwaet, te we ten: sarampuras, 

"cassas, sateposas ende swarte satopasen ende sommigh ongebleijckt lij 
"waet." Van eenigen aanvoer van opium spreekt hij niet, hoezeer hij de 

landen opnpemt, al waar ook destijds het heulsap in groote hoeveelheid werd 

voortgebragt. 

Dat hij met het verdikte sap van den slaapbol zeer goed bekend was, 

blijkt uit de beschrijving, die hij er van geeft, onder de voortbrengselen van 

Cambaya en Deccan, eene beschrijving wel waardig om gelezen, maar we 

gens de erotische bijzonderheden welke ,zij bevat, onvatbaar om hier over 

genomen te worden 4. 

Het reisverhaal van cornelis houtman bevat eene naar het leven ge 

schetste beschrijving der passers of markten te Bantam, met eene uitvoerige 

vermelding der handelsvoorwerpen, welke in elke afdeeling dier passers te 

vinden waren. In die opsomming is van geen opium sprake, evenmin als 

in eene beschrijving, die hij verder geeft, van den buitenlandschen handel 

van Bantam. 

In zijne" optelling van de maten en gewigten, in 1598 op Java in ge 

bruik, zegt hij, welke koopwaren met de groote, en welke met de Jdeine 

brifir werden verkocht. Onder de velen, die hij opnoemt, treft men geen 

opium aan. 

Toen wijbrandt van warwuck in 1603 vergunning van den toning 

1 Zie Itinerarium ofte voyagxe-ende de schvpvaari van jan huygen van linschoten, 

p. 98. 
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van Bantam vcrkreeg om aldaar eene steenen logie te bouwen en eenigen 

der zijnen aldaar achter te laten, gaf hij, in zijnen breeden raad, hun, ten 

aanzien van den handel, schriftelijke instruction, die in zijn reisverhaal 

zijn opgenomen, onder den titel van "Noticien ofte memorien voor Gapi 

"teijn witter." Dat stuk noemt de handelswaren op, die met voordeel naar 

eenige gedeelten van den Arcbipel konden gezonden worden. Naar Banda, 

de Molukkos en Atjih moest amfioen in de kargazoenen worden begrepen; 
in de voorschriffcen omtrent Gresik, Toeban, Panaroekan, Madura, Ma 

kassar, Bali, Bima en Timor wordt daarvan geene melding gemaakt. 

Daarmede is bezwaarlijk te rijmen de opgave van edmund scott , Op 

perfactoor der Engelseben te Bantam, van 1602 tot 1605, udat de Java 

"nen groote liefbebbers zijn van tabak en opium," en die van Kapitein 

saris, faktoor aldaar van 1605 tot 1609 dat "de Engelse waaren daar (te 

"Bantam) verkoopbaar zijn als volgd: ijzer enz., opium mesri, die de beste 

"is, 8 reaalen H kaity" Dezelfde schrijver zegt, dat in de Moluksche Eilan 

den verkoopbaar waren, Coromandelsobe lijnwaden 
en opium1. 

In bet bekend "Discours gbestelt bij den Admirael cornelis matelief, 

"op den staet ende de handel van Indien," geeft hij een overzigt van de 

artikelen waarin aldaar destijds handel werd gedreven, met aanwijzing van 

de plaatsen van oorsprong. Het opium wordt met stilzwijgen voorbijge 

gaan. Van Bengalen sprekende, zegt hij, dat de handel met dat land nog 

onbekend was. 

Zijn verblijf opTernate, in 1607, beschrijvende, zegt matelief, dat hij 

de bevolking verstrooid en het land in kwijnenden toestand vond. "De 

"oorsaee van haer verlies schrevese eerst de slapheijt van haeren Coning, 

"met zijn amfioen eten, toe, die sijn sake niet en beneerstigde." 

De vorst, die drie jaren later (1610) met het gezag op Ternate werd be 

kleed, wordt beschreven als "jong en wulpsch, een madat- of amfioen 

"roker, van wien men in het eerst niet veel goeds scheen te moeten 

"wagten"2. 

1 Hwtorische heschrijving der reizen geschreven in Eng eland enz. 'sGxavenhage, .1-747, 

Ilde deel, pp. 41, 393 en 401. 

'2 
Valentyn, Oud en Nieuw QosUIndihi, I, p. 239, B. 
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De verhalen der zeetogten van onze eerste Indische avanturiers vermel 

den onophoudelijk het nemen van Spaansche en Portugesche sehepen, met 

opgave der ladingen, die werden buit gemaakt. Onder die opgaven treft 

men geen opium aan, niettegenstaande een aantal van die bodems Indische 

kustvaarders waren, wier ladingen derhalve kunnen worden beschouwd als 

maatstaf van de toen heerschende behoeften en neigingen. Hieruit mag men 

veilig besluiten, dat het vervoeren van opium destijds in zulke onbeduidende 

hoeveelheden geschiedde, dat zij der vermelding niet werden waardig ge 

keurd, of wel, dat opium, als een voorwerp van klein volumen en groote 

waarde, werd verheimelijkt, hetzij door de overwinnaars, hetzij door de 

overwonnenen. 

In de beschrijving der vierde reis van de Engelsche Maatschappij naar 

Oost-Indie, in 1608, wordt gezegd: "Hier, (te Sinde) is ook overvloed van 

"opium, die tot Bantam en in die gewesten zeer goede waar is1" 

In deze berigten ligt veel tegenstrijdigs, maar zij wettigen, in alien geval, 
de gevolgtrekking, dat in het tijdvak eindigende met het jaar 1600, de 

Specerij-eilanden de eenige gedeelten van het tegenwoordig Nederlandsch 

Indie waren, van welke men met zekerheid weet, dat het gebruik van 

opium aldaar was doorgedrongen; dat men hetzelfde, hoezeer met minder 

stellige zekerheid, kan aannemen van Bantam en eenige andere Javasche 

zeehavens; dat het gebruik ook bestond in Atjih, en waarschijnlijk ook in 

de overige peperhavens van den Archipel; 
? en eindelijk dat zij, die tot 

het opium eten of rooken waren overgegaan, aUeen te vinden waren onder 

de in de zeehavens gevestigde vreemde Oosterlingen en onder de rijken en 

voornamen onder de inheemsche bevolking. 

T WEED E TIJDVAK, 

van 1600 tot 1740. 

Gedurende de eerste 40 jaren van dit tijdvak, was de Compagnie meel* 

eene oorlogvoerende, dan eene commerciele vereeniging. Zij had wel reeds 

1 De wijtberoem.de voyagien der Engelschen, sedert 1558 enz., bij fieter van dbh 

aa> te Leyden, II, p. 16. 
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in 1612 een Kaitl verkregen, waarbij haar het handeldrijven in Coroman 

del, op gunstige voorwaarden, werd toegestaan; in 1631 werd zij wel toe 

gelaten in Bengalen; de zeeslag voor Ormus, in 1629, had de onzen wel 

in groot aanzien te Suratte gebragt; 
? maar de Compagnie kon van die voor 

deelige omstandigheden niet veel partij trekken voor den handel van haven 

tot haven in Indie, zoo lang Malaka in het bezit der Portugezen was, 

en daardoor de gemeenschap, onder de vlag der Kepubliek, tusschen de 

West van Indie en het nieuw rendezvous Batavia en de verdere gedeelten 

van den Indischen Archipel, onveilig bleef. 

De Portugezen hadden op dien handel den overwegenden invloed, die 

het gevolg is van gevestigde betrekkingen. "Soo haast en hadden sij Malakka 

"niet vermeestert, of is haer daerbij toegevallen den handel die van't wes 

"ten en 't oosten en noorden, met kleeden of lijwaten, tegens de specerijen, 
"Chinesche waeren en andersins, wiert gedreven, die sij daarmede alle an 

"dere natien hebben ontset en de stapel daervan tot Malacca overgebraght, 
"alwaer haer alle nootsaekelijkheden, voorts specerijen, als nagelen, nooten, 

"foulje en peper, Chinesche en andere waeren, en dat voornamentlijk in 

"ruijlinge van Coromandelsche en Suratsche kleeden, neffens andere koop 

"manschappen, in grooten overvloet wierden aangebraght, waerdoor sij ge 

"legenheijt hadden, om daarvan mede voorsieninghe voor Europa te doen. 

"Seer groote voordeelen hebben de Portugeesen hier uit getrokken, waarbij 

"nogh komende, dat door de bezittinge van Malacca, niemant die straat 

Mkonde of mogte passeren dan die sij sulcks toelieten 

Er werd evenwel door de Compagnie eenigen handel in opium gedreven. 
In een overzigt van haren Indischen handel bij het einde van het bestuur 

van den Gouverneur-Generaal both (1613), wordt opgegeven, dat in de 

Molukkos jaarlijks konden verkocht worden 200 ponden amfioen, en dat de 

verdere landen, waarheen met voordeel het heulsap kon gezonden wrorden, 

waren, Siam, Pegu en China, waarschijnlijk voor geneeskundig gebruik'. 

Naar de havens van Java, zooals Bantam, Djoartan en Gresifc, en naar die 

van Sumatra, schijnt destijds geen opium te zijn gezonden geworden door de 

Compagnie. De Guzuratsehe kooplieden begaven zich jaarlijks naar Atjih 

1 
Manuscript van van dam. 
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om specerijen, sandelhout en scliildpad te verzamelen, hetzij tegen kontant 

geld, "of wel in ruilinge met Guzuratsche kleedjes, of om amfioen of opium, 

"welke in de Molukkos, Amboyna en Banda voor de inwoonders volstrekt 

"noodzakelijk zijn, en met eene goede winst konde verkogt worden V 

In het dagregister des Kasteels Batavia, hetwelk in de eerste eeuw van 

het bestaan der Compagnie met zorg werd gehouden, werden de ladingen 

vermeld van alle binnenkomende partikuliere schepen. Uit dat van 1631, 

hetwelk wij toevallig gelegenheid gehad hebben te raadplegen, blijkt niet 

van den wettigen invoer van een enkel pond opium in dat gansche jaar. 

Het is evenwel waarschijnlijk dat er sluikswijs eenige invoer zal hebben 

plaats gehad, onder anderen door 's Compagnie's eigen dienaren en met 

hare eigene schepen. 

In 1640 werden de herhaalde pogingen om Malaka aan de Portugezen 

te ontweldigen, eindelijk met een goed gevolg bekroond, en alzoo het be 

letsel opgeheven, hetwelk den handel der Nederlanders tusschen de West 

van Indie en den Oostelijken Archipel dusver had belemmerd. 

Het nieuwe rendezvous Batavia nam nu snel toe in grootte, bevolking 

en voorspoed. Het grondgebied der nieuwe stad strekte van de rivier 

Tji-dani, in het Westen, tot aan de rivier van Krawang, in het Oosten; land 

waarts tot aan . het hoog gebergte. Het territoriaal bezit der Compagnie be 

paalde zich mitsdien ongeveer tot de tegenwoordige residentie van Batavia. 

In de nieuwe stad schijnt het gebruik van opium zich spoedig te hebben 

gevestigd, en had 19 jaren na de vermeestering van Malaka, en onder 

begunstiging van de daardoor verkregene ongehinderde gemeenschap met Ben 

galen, reeds het karakter aangenomen van eene algemeene volksondeugd. 

Een ooggetuige van het radbfaken, in 1659, van een inlander te Batavia, 

zegt dat de veroordeelde "door bet moetwillig nuttigen van den amphyoen 

"of 't opium (naervolgende de goddeloose gewoonten der indianen) dolsin 

"nigh en droncken sijnde geworden, amock geroepen hadde, en alhoewel 

"dat de heeren Baden van Justitie dus strengh al sulcke moordenaers, an 

"dere ten exempel, quamen te straffen, soo hoorde men evenwel dickmaels 

1 Historisch verhaal van de Oori-Indische Compagnie, Amsterdam, 1772, IIde deel, 

y. 22 en volgende. 
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"van soodanige moorden, buiten en binnen de stad Batavia geschiet te sijn; 
"en dat komt van wegens bet overdadigb nuttigen van den opium, daer 

"meest alle de indianen van het Oosten wonderlijek op versot sijn, waer 

"door als dol en raesende worden. Dit was de derde amock roeper, die 

"nu al in mijn tijt binnen Batavia, om sulcke snoode moorderijen, op een 

"schavot geradbraeckt wiertV 

In het jaar 1656 deed de Heer van goens, als Gezant der Hooge Ee 

gering van Indie, eene reize naar de verblijfplaats des Soesoehoenans van 

Mataram. Van de slaafsche onderdanigheid der hovelingen sprekende, die 

den Yorst in alles navolgden, zegt hij: "veel andere preeijsheden sijn 

"deeze menschen onderworpen, te lange om te verhalen, alle van des Ko 

"ninck's wil dependerende. Bij exampel den Koninck geen brem ofte taback 

"drinckende , niemant mach drincken, den Koninck geen amfijoen gebruijc 

"kende d'andere moeten H navolgen 2." 

Bij het vermelden van den dood van den Xoelaschen Kimelaha terbile 

(op last van den Gouverneur de vlaming, in 1652, te Ambon onthalsd), 

wordt de trotsche kloekmoedigheid, waarmede hij zijn hoofd den beul toe 

reikte, door den geschiedschrijyer gissender wijze toegeschreven "aan de 

^stuipen van den amfioen 3." 

In eene beschrijving van Borneo, van het jaar 1656, wordt ten aanzien 

van Burnai (Borneo proper) het volgende gezegd. "D'anvphioen en kleeden 

"sijn daer mede wel begeert en tegens stofgoud om te setten." Dezelfde 

hand schreef ten aanzien van den handel op Sumatra, dat, "soo in Palem 

"bangh als in Jambi, men niet als met mexicaensche realen, verstaende 

"boven of benefFens de kleden, en ook eenigh amphioen, te merekt kon gaan 

"of peper bekomen 

Opmerkelijk is het, dat, in Weerwil van de toenemende belangrijkheid 
van het opium als handelsartikel, de Compagnie het destijds niet noodig 

achtte, zich van eenen onbelemmerden aanvoer nit Bengalen te verzekeren. 

1 w. schouten, Oost-Indische voyagie, I, p. 27. 

2 Javaensche Reijse gedaan van Batavia over Samarangk na de Konincklijke hooft 

plaats Mai arm, in den jaer* 1656. Tot Dordrecht hi) vincent caimax, anno 1666. 

3 Valentyn, I, p. 301, B. 4 
Manuscript van van dam. 
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Toen de Gezant der Maatschappij, de Heer dirk van adrighem, in 1662 

voor aureng-zeb verscheen, om van hem te verkrrjgen, dat de toen reeds 

in Bengalen, Orissa en Patna gedreven handel der Nederlanders op een 

vasten voet mogt worden gevestigd, sprak hij niet over den opiumhandel. 

Immers de firman bij die gelegenheid door den Grooten Mogol verleend, 

belooft aan de dienaren der Compagnie en hunne makelaars alle vrijheid 

in het koopen en uitvoeren van "lijwaat, suiker, salpeter, zijde en was," 

maar maakt geen gewag van het heulsap, hoezeer het ook toen een der 

voornaamste voortbrengselen was van het in den firman genoemde gewest 

Patna. De firman bezigt wel is waar de woorden "en andere waaren," 

zoo dat opium geenszins was uitgesloten, maar dit bewijst in alien geval, 

dat de uitvoer daarvan destijds niet aanzienlijk genoeg was om de aandacht 

der Maatschappij te trekken *. 

Dit was de eerste firman dien de Compagnie in Bengalen verkreeg. Zij 
was wel in het bezit van vroegere toelatingen, onder anderen die van 

Sjah-Soedjah, van het jaar 1643, maar dit waren Nessans en Sunnuds, do 

cumenten van minder plegtigen en verbindenden aard, dan een keizerlijke 
firman. Ook dit zou een reden zijn geweest om den opiumhandel uitdruk 

kelijk te noemen, ingeval men daarin. een bijzonder belang had gesteld. 
Zou dat stilzwijgen welligt bpzettelijk zijn geweest? Bij de vele bewij 

zen, die vobrhanden zijn van de pogingen der Compagnie's-dienaren om 

haar met opzigt tot den opiumhandel, volgens eene figuurlijke uitdrukking 
der bewindhebbers, "de beenen onder het lijff wegh te slaen" kan men niet 

nalaten te vermoeden, dat het niet noemen van het opium in den firman van 

Aureng-Zeb, te wijten is aan de vrees der dienaren, om de aandacht der 

Compagnie te vestigen op eenen handelstak, waarvan zij hoopten de vruch 

ten voor zich, te behouden. 

Wat hiervari zijn mag-, die hoop, zoo zij al heeft bestaan, was ijdel. 
Uit een rapport door den Heer hustaart, in 1664 aan Gouverneur-Gene 

raal en Baden overgegeven, wegens de zaken van Malabar en 
Ceylon, blijkt, 

dat de Compagnie toen opium zond naar Cochin, om tegen peper te wor 

den ingeruild, en dat het opium aldaar beschouwd werd als "de principaalste 

1 
Valentyn, IV, p. 261, B. 
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"soorte van profijtgevende koopmanschaptot dat de sluikhandelaars uit het 

binnenland middel vonden om het heulsap binnen te brengen "over het ge 

"bergte, waartegen weinig remedie is te schaffen*." 

Na de ondervinding door de Compagnie op de kust van Malabaar op 

gedaan, omtrent het voordeelige van den opiumhandel 2, maar tevens om 

trent de plaatselijke bezwaren, die het weren van mededingers aldaar belet 

teden, is het niet onnatuurlijk, dat de Indische Archipel, en voor al het 

volkrijke en welvarende Java, zieh aan de Compagnie voordeden als een 

geschikt veld om de in Malabar genomen proeve te herhaleri. 

Weldra bood zieh eene geschikte gelegenheid aan om van den Soesoe 

hoenan vergnnningen te erlangen, die het welgelukken dier proeve boven 

alien twijfel schenen te stellen. 

In het jaar 1676 vroeg de Mataramsche Vorst, krachtens het verdrag 

van 1646, de hulp der Compagnie tegen TROENa BJaja en de Makassa 

ren, die zieh bij hem hadden gevoegd. Een leger, onder het bevel van 

speelman te velde gebragt, stelde den Soesoehoenan in staat om over 

zijne vijanden te zegevieren., Pit werd, zijner zijds, door het verleenen 

van nieuwe gnnsten aan de Compagnie erkend; onder anderen door de uit 

breiding der grenzen van het Nederlandsch grondgebied op Java, Znidwaarts 

tot aan de zee en Oostwaarts tot aan de rivier van Pamanoekan; en hoofd 

zakelijk door de vergnnning om, met uitsluiting van alle anderen, lijnwa 

den en opium te mogen invoeren in des Vorsten landen, met "verbodt aan 

"sijne onderdanen, groot of kleijn, eenige diergelijke goederen te mogen 

"koopen of dragen of gebruiken, als alleen van de kompagnie of die daar 

"toe van dezelve zullen weesen gelicentieert; dat oock geene van sijne on 

"derdanen die gewoon sijn haar met de vaart buijten 's lands te erneren, 

"sulcke kleeden of amphioen van buijten sullen moogen inbrengen, als die 

"sij tot Batavia of in andere compagnies steden of forten, als Malacca enz., 

"zullen bewijsen te hebben ingekoft." 

1 Valentyn, V, p. 187, B. 

2 In het jaar 1667 waren niet minder dan 85,000 poriden opium uit Bengalen geeischt, 

voor de hehoefte van Cochin en omliggende landstreek. Brief aan de Heeren Majores, 

van 28 November 1676. 
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Deze cn andere bepalingen, die met stilzwijgen worden voorbijgegaan, als 

geene betrckking hebbendc tot ons onderwerp, waren vervat in drie akten 

of overeenkomsten, in het jaar 1677 , te Japara, onderteekend. 

De territoriale aanwinst dien ten gevolge door de Compagnie verkregen, 

zou geringen invloed op den opiumbandel bebben uitgeoefend; maar het was 

vooral het aan de Compagnie toegestane monopblie, hetwelk haar tot het 

uitbreiden van dien handel in staat stelde. 

Opmerkelijk is het, dat deze voor de Compagnie zoo gunstige bepaling, 

in de getroffene overeenkomsten voorkomt als een middel tot het beteuge 

len der vreemde Oosterlingen (Makassaren, Maleijers, Baliers, Chinezen en 

Mooren), die een levendig deel namen in de onlusten, waardoor het Ma 

taramsche rijk destijds werd verscheurd. Niet tot eigen voordeel, dus zal 

men het hebben doen voorkomen, werd het opium- en kleeden-monopolie 

van den Soesoehoenan gevraagd; men wilde het slechts in handen hebben 

om hem en zijne onderdanen te beter te kunnen verlossen van den over 

last dicr overmoedige vreemdelingen, die zich voornamelijk met den han 

del in lijnwaden en opium erneerden. Daarom ook werden die vreemde 

lingen, hoezeer binnen des Soesoehoenans landpalen gevestigd, verklaard te 

staan fonder het gebied en de discipline van de CQUipag^e." 

In het jaar 1678 werd aan de Compagnie de uitsluitende handel in 

opium in de staten van den Sulthan van Tjeribon verzekerd. 

De Compagnie schijnt aanvankelijk gevreesd te hebben, dat het monopo 

liseren van den Hjnwaad- en opiumhandel op Java haar in onaangenaam 

heden wikkelen zou met andere natien. Toen hare dicnaren te Japara aan 

den Gouvemeur-Generaal en Baden het heugelijk berigt gaven, dat er uit 

zigt was om den Soesoehoenan "ter consideratie van de broederlijcke en 

"trouwhartige adsistentie in sijnen noot bewesen," over te halen tot het 

overgeven aan de Compagnie van dien gewigtigen alleenhandel, beantwoord 

den zij bij voorraad eene bedenking, die zij te gemoet zagen, ten aanzien 

van de vraag, of de Compagnie tot eene zoodanige monopolisatie tegenover 

andere natien wel bevoegd was. Dat monopolie genoemd hebbende "een 

"punt van sonderlinge consideratie ende importance," laten zij er terstond 

op volgen: "waerover sigh geenige riatie met reden can beclagen, als sijnde 

"darr met (daar cloor) niemant van de frequentatic deser landen en haer 

7 
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"gewin daer te soecken, gesecludeertj en over sulxs vermeijt de hatigheijt 

"van exclusive contracten > want het alle souveraine Vorsten vrijstaat ijemant 

"met octrooijen en prerogatieven te beneficeren 4." 

Die vrees belette de Gompagnie niet om het verkregen monopolie al da 

delijk met ernst te benuttigen. Dusver had zij slechts geringe hoeveelheden 

opium uit Westelijk Indie te Batavia ontvangen. Van 1640, toen zij voor 

het eerst eene ontbieding van 187 ponden2 deed, tot 1650, toen de invoer 

voor hare rekening 648 ponden bedroeg, kocht zij het heulsap in Suratte. 

In 1659 begonnen de aanvoeren uit Bengalen; die van dat jaar was sleehts 

1312 pondenj in 1677 was hij geklommen tot 12025 ponden. In 1678, het 

jaar na het verkrijgen van den alleenhandel in de staten van den Soesoehoe 

nan, bespeuren wij eene aanzienlijke vermeerdermg; de invoer uit Bengalen 
voor rekening der Compagnie, steeg nu eensklaps tot 67444 ponden, en 

nam van dat tijdstip gedurende ongeveer honderd jaren gestadig toe, hoewel, 

gelijk nader zal worden aangetoond, op eene onregelmatige wijze, hetwelk 

moet worden toegeschreven, gedeeltelijk aan den Verstorenden invloed, dien 

de staatkundige gebeurtenissen in Hindostan meermaals op eigen landbouw 
on nijverheid uitoefenden, rnaar hoofdzakelijk aan de mededinging van ande 

ren, waaronder die van 'sCompagnies eigene dienaren. 

Te Bantam waren destijds nog vreemde faktorijen gevestigd, die deel 
namen in den opiumhandel; dit was ook het geval met den Sulthan. De 

Compagnie schijnt om die redenen geene pogingen te hebben aangewend 
om ook daar den alleenhandel te verkrrjgen. 
Met den Sulthan van Bantam en de Engelsche faktorij aldaar moest men 

aanvankelijk eenige inschikkelijkheid gebnriken. Dit duurde echter niet 

lang; de Bantamsche vaart werd verboden, hoewel men beducht was, dat 

eene zoo emstige handhaving van het monopolie aanleiding geven zou tot 

klagten in Europa. De Gouverneur-Generaal en Baden schreven aan de 

bewindhebbers: "Den handel in amphioen wert ons weder seer ondercro 

"pen, want of wel de particuliere handelaars bij de jongst geemaneerde 

? 
Brief van den Gouver?ieur en lladen te Japara aan den Gouvefneur-Generaal en 

Jtaden te Batavia, de. 6 October 1677. 
2 Telkens wanneer in deze proeve zal worden gesproken van ponden, moeton daardoor 

oude Amstcvdamsche ponden worden vcretaan. 
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"placaten, 
seer sijn geteugcld cnde tegen gegaan, soo comt die coopman 

"schap present met Deense, Portugeese, Engelse en Moorse vaertuijgen op 

"Bantam, en dewijl eenige der voornaamstc Mattaramse havens, present 

"onder Compagnies maght, en, volgens contract, aan d'Ed. Compagnie als 

"in hypotheek verbonden staan, so werden wij egter van den jongen Co 

"ningh van Bantam (die quanswijs sijn vader den oorlogh afraad ende onse 

"vrientschap gaarne soude willen vijnsen, ende die wij nogtans niet een 

"haer meer als sijn vader mogen vertrouwen) lastigh gevalien om passen 

"om de Oost, ende aldaer sijn amphioen te moogen vercopen, 't welk wij 

"cenmaal hebbende toegestaan, werden wij nogh nader van den Engelse 

"agent parcker versogt om 
diergelijke passen, 't welck om dc consequentie 

"sijnde afgeslagen, toonen haar die vrienden seer misnoeght. Om even 

"wel de cortosie niet te misdoen, hebben wij na Bantam sodanige brief 

"in antwoord geschreven, als UEd*. in 't briefboeck onder dato 12 en 15 

"courant sal blijken, ende daarin aangeboden, dat sijn 10 picols amphioen, 
"die hij versocht na de Oost te senden, aan ons wil laten toecoomen, ende 

"dat wij die voor deese maal voor hem geerne sullen vercoopen ende het 

"rendemcnt weder toesenden. Of dat nu sodanigh sal g'amplecteerd worden, 

"maeh de tijt leer en, het misnoegen over 9t verbodt der Bantarnse vaart soo 

ugroot seijnde onder de Engelse en Beenen, dat men meijnt de vrientschap in 

"Europa daardoor geqnest is, even of UEds., in Jiaar Soavereijne jurisdictie, 

"niet mogten haar interest besorgen. Op alle deese dingen sullen wij dan 

"in tijden en wijlen UEd". positive bevelen, hoe eer hoe liever, afwaghten en 

"de ons middelerwijl sonder afwijcken naar UEd\ gegeven order rcguleercn V 

Toen Bantam ophield een voornaam handelsoord te zijn en toen de vreemde 

faktorijen van daar waren verhuisd, verviel de zoo even beschrevene medc 

dinging van zelf. Minder gemakkelijk viel het der Compagnie die van hare 

cigene dienaren te beteugelen. 

Het is bekend dat de Compagnie zich niet tot den groothandel bepaalde, 
maar in hare ondernemingen tot kleinigheden afdaalde, barer onwaardig, 

vooral toen zij het Souverein gezag over uitgestrekte landon had verkre 

gen. Wat niet uitdrukkelijk door dc Compagnie van haren cigenen handel 

1 
Brief van Gf>uvervnnr-Gpnpraal en lladen a an Uneven Zevenfienen, van 13 Febr. 1679. 

1 
Volgens valentyn, IV, p. 61, was het pak 136 katti of 170 oude Amster-. 

damsche ponden. 
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was uitgesloten, mogt geen voorwerp van handel voor hare onderhoorigen 

zijn4 Deze intusschen, stoorden zich niet veel aan de verbodsbepalingen, 
die zij, bij den artikelbrief, hadden bezworen te zullen naleven. Volgens 
een schrijven van den Gouverneur-Generaal both , was reeds in het jaar 

1612 de verboden partikuliere handel zoo algemeen in Indie, "dat soo men 

^volgens de ordre sonde straffen en na huijs senden die daarmede soude 

"wesen besmet, hij vreesde dat seer weijnigh daer souden blijven." 

In 1630 schreven de heeren Zeventienen aan den fiskaal te Batavia "dat 

"sij met verwonderingh hadden gelesen, hoe dat de meeste en gequalifi 
"ceerste dienaars van de Compagnie haer soo groffelijck in den particulie 
"ren handel hadden verlopen." 

Nu de opiumhandel in den Archipel groote voor^eelen aan de Compagnie 

beloofde, werden nieuwe edicten tegen den partikulieren handel nitgevaardigd. 

Uit de resolntie van 29 Dec. 1677 blijkt, dat het plakkaat van 18 Eebr. 

1678, op specialen last der bewindhebbers uitgevaardigd, en gegrond was 

op den toenemenden slnikhandel, vooral in opium. Daarbij werd het ver 

koopen van amtloen binnen de stad Batavia en hare jurisdictie geinterdi 

ceerd, met uitzondering van hetgeen uit den voorraad der Compagnie was 

verkregen. De met verzwarende straffen gepaarde renovatien van 22 Ja 

nuarij 1680 en 29 Mei 1683, bewijzen, dat het verbod bij aanhoudend 

heid werd overtreden, in weerwil dat ten laatste de doodstraf daartegen 
werd bedreigd. Er bestond misdadige verstandhouding tusschen de diena 

ren der Compagnie in Bengalen en die te Batavia. Aan. de eerstgemelden 
werd in Mei 1.683 meerdere vigilantie aanbevolen, na dat verscheiden aan 

halingen aan boord van 'sCompagnies eigene schepen, van Bengalen ko 

mende, waren gedaan. Men vindt, bij voorbeeld in de resolutien van 4 en 

23 Mei 1683, vermeld eene aanhaling van 22 pakken1, eene andere van 

3210 ponden, nog eene van 40 kanassers en eene van 2 potten gevuld met 

opium, en dat deze slechts een klein gedeelte van het ter sluik inge 
voerde bedroegen, schijnt te moeten worden afgeleid uit de daadzaak, bij 
de laatstgemelde resolutie geboekstaafd, dat de marktprijs te Batavia bin 

nen korten tijd was gedaald van 300 op 220 Bijksdaalders. 

1 
Volgens valentyn, IV, p. 61, was het pak 136 katti of 170 oude Amster-. 

damsche ponden. 
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De reeds meermalen vermelde schrijver over de zaken der Compagnie 

zegt dan ook: "Maer gemerckt niettegenstaande al hetselvige en onaange 

"sien het voorschreven soo weijnig tijts te voren geemaneert placcaet, den 

"voorschreven handel even grof en groot bleef continueren, voornamlijck 

"tusschen Bengalen en Batavia, en dat vooral in den amphioen, een koop 

"manschap voor de Compagnie alleen gereserveert, die de luijden op veel 

"derhande manieren wisten te verbergen en met grote en kleijne packjes over 

"te voeren, waardoor Comp8. eijgen goet tot een instal wiert gebragbt en de 

"merckt 't eenemaal bedorven, (sijnde notabel dat deselve voor die tijt op 

"haeren aengebragten en vertierden amphioen, in een jaar tusschen de se 

"ven en acht tonnen hadde geproffiteerd) is in raede van Indie die naedere 

"ordre beraemt, en dat verbodt gestatueert, dat soo wie bevonden soude 

"worden, sigh in den voorschr. particnlieren amphioen te hebben vergre 

"pen , 5t sy tot Batavia of in Bengale, of oock wel elders / 't sij te lande 

"of in de schepen, tegens deselve soude worden geproeedeert, op de aller 

^trengste wijse aan den lijve, tot bannissement incluijs l." 

Als een auxiliair middel om den sluikhandel tegen te gaan, werden om 

streeks het jaar 1678 bepalingen uitgevaardigd tegen de toenemende weelde 

onder de Bataviasche burgers. 

Het is hier de plaats, om aan te merken, dat de Compagnie zich destijds 

niet schijnt te hebben "ingelaten met den verkoop van opium in het klein. 

Bij brief van 15 Julij 1717 vroegen de Heeren Zeventienen eene opgave 

van de gemeene middelen in geheel Indie. Uit een verslag, dientenge 

volge te Batavia opgemaakt onder dagteekening van den 28sten December 

1720, blijkt, dat destijds aldaar waren verpacM de volgende heffingen, als: 

de groente-kramen en winkeliers, het hoofdgcld der Ghinezen, de visch 

markt, de aankomende rijst, het varen en handelen aan de schepen, de 

waag, de vleeschhal of het slagten van vee, de herbergiers binnen de 

stad, de herbergiers buiten de stad, de korenmolen, de Chinesche toptafels, 

het kerven van Chinesche tabak, de waskaarsen, en de rijstmarkt. 

Zonder verpachting, en alzoo bij direde collecte werden ingevorderd, de 

belasting op de arakbranderijen, 's Heeren geregtigheid der verkochte hui 

1 
Manuscript van van dam. 
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zen, erven en landerijen, bet klein zegel, de inkomende en uitgaande li 

centien pas- en ankerage-gelden, de geregtigheid op den verkoop van vaar 

tuigen en het beestiaal te land aangebragt. 

Het uitsluitend regt, om, binnen zekeren kring, opium in het klein te 

mogen verkoopen, werd alzoo toen nog niet verpacht; en men moet der 

halve vermoeden dat destijds de zoogenaamde amfioen-Jcitten, of verzamel 

plaatsen der lief hebbers van het opiumrooken uit den geringen stand, niet 

bestonden. 

De heffing der inkomende en uitgaande regten te Batavia, geschiedde 

volgens eene "lijst van tollen en geregtigheden," gearresteerd bij resolutie 

des kasteels van den 27"*n Eebruarij 1671. De invoer van 
amjioen komt 

daarop voor als verboden, omdat de Compagnie zich dien invoer had voor 

behouden. Bij uitvoer was opium bezwaard met een regt van 10 Kijks 

daalders per pikol. 
De wijze, waarop de Compagnie destijds voordeel van den opiumhandel 

trok, was deze; hetgeen zij in bet groot te Batavia invoerde, werd aan den 

meestbiedende bij het pah (later bij de hist) verkocht. De koopers werden 

voorzien van licentien tot invoer in een der Mataramsche zeehavens of wel 

tot uitvoer naar de andere Eilanden van den Archipel. De opium was in 

de havens van oostelijk Java onderworpen aan een inkomend regt, en bij 
vervoer naar het binnenland, aan de Keizerlijke belasting der tolpoorten. 

Heeds is aangemerkt dat de Gouverneur-Generaal en Baden slechts ge 

ringe hoeveelheden opium uit Westelijk-Indie te Batavia ontvingen, voor 

dat de Compagnie, in 1677, den alleenhandel in dit artikel van den 

Soesoehoenan van Mataram verkreeg. 

Van 1640 tot 1652, en dus in twaalf jaren, hadden die aanvoeren slechts 

bedragen, gemiddeld 500 ponden jaarlijks. 

Van 1653 tot 1665 en dus almede in twaalf jaren, gemiddeld 1100 

ponden 'sjaars. 

Van 1666 tot 1677, dus andermaal in twaalf jaren, gemiddeld 10,000 

ponden 'sjaars. 

De invloed der traktaten van 1677 en 1678 vertoont zich in de vol 

gende opgave der invoeren van 1678 tot 1745. 
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INVOEREN VAN OPIUM TE BATAVIA VOOR KEKENING DER 
O. I. COMPAGNIE, VAN DE JAREN 1678 TOT 1745. 

1 N V O E R. 

67,444 ft 
7,848 // 

35,847 '/ 

60,302 // 

52,181 // 

33,460 ? 

74,310 // 

207,512 // 

17,302 ? 

Nihil. 

55,533 ft 

55,825 // 

63,525 it 

78,300 u 

92,699 // 

66,540 // 

117,067 // 

106,430 it 

105,733 * 

195,750 // 

186,306 ft 
174,664 // 

69,020 // 

87,290 it 

60,538 // 

86,360 // 

145,870 // 

78,300 // 

95,864 v 

98,455 // 

Nihil. 

111,505 ft 
104,690 v 

116,000 // 

23,345 ? 

58,000 // 

EN 10 JAREN. 

GEMIDDELD '6JAAKS 

IN ELK TIJDVAK. 

556,206 ft 

936,402 it 

1,082,667 v 

55,620 ft 

98,640 

108,266 it 
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INVOER. 

159,355 ffi 

160,152 u 

97,440 // 

146,396 // 

46,690 

165,737 

110,925 

174,725 

112,955 

134,560 

95,700 

174,000 

46,667 

125,570 

161,148 $ 

170,520 // 

177,915 v 

102,515 // 

124,700 // 

163,132 // 

172,550 // 

122,815 u 

138,096 // 

90,045 // 

127,042 1? 
206,915 // 

229,398 if 

119,052 // 

108,508 u 

458,270 if 

IS 10 JAKES. 

"I 

976,883 ? 

1,187,529 // 

1,423,436 if 

1,249,185 ir 

GEMIDDELD S JAARS 

IN ELK TIJDVAK. 

97,688 

118,752 // 

142,343 it 

156,148 // 

Met laatste dezer tijdvakken is slechts van acht jaren. 

In weerwil van dc aanzicnlijke verkoopingen van opium, tot welkc het 

verkregen monopolie dc Compagnie in staat stelde, ontbrak bet niet aan 

klagten van den kant der Heeren Zevcnticneri, uitgclokt, bctzij door dc tc 
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groote verwachtingen, in den aanvang van den amfioen-handel gekoesterd, 

hetzij door het algemeen geloof, dat die verkoopingen de ganschc behoefte 

geenszins vervulden, maar nog een ruim veld aan den sluikhandel overlic 

ten. Eenige van die klagten zijn zoo karakteristiek, dat wij ze, als gc 

scbiedkundige oorkonden, hier inlasschen. 

Men hield het daarvoor (en blijkens het reisverhaal van dampieb1 niet 

zonder grond), dat Malaka een van de stapelplaatsen van den sluikhandel 

in opium was, maar zag geen kans om het te beletten; want, dus rcde 

neerde men, sluit men Malaka, dan gaan de morshandelaars naar elders. 

"Ondertusschen," dus vervolgden de Heeren Majores, "krijght den handel 

"in den amphioen, daervan men sigh, voor desen, zoo veel heeft geima 

"gineert, en die sulcke voordeelen beloofde, mede geen clijne crack, te 

"veel sijnde, die, om de groote pronjten daarinne residerende, toclegh 
"doen maecken, deselve op Java en elders wetende aen te brengen, en 't 

"vertier van de onse te stuijten 
2 " 

Het hooge cijfer van 1685 deed wel den moed weder opwakkeren, 
maar vermeerderde tevens de vrees voor mededinging. "De handel in den 

"amphion," dus schreven de Heeren Majores, "schijnt meer en meer van 

"importance te worden, deselve considerabele voordeelen aen de Compagnie 

"toebrenghende, en daerom sal men met alle vigueur die moeten tragten 

"te mainctineren voor de Compagnie eijgen, en de particuliere daer buijtc 
"houden 8." 

De mindere ontbieding in 1686, de stilstand in 1687, en de beneden 

de verwachtingen gebleven reactie van 1688 en 1689 gaven een nieuw 

leven aan de vrees voor de sluikers. "Door swaere pijnen (dus luidde het 

"bevel) sullen sijlieden daervan moeten worden afgeschrikt 4." 

1 Dampier verhaalt in alle bijzonderheden op welke wijze (in 1G89) eene hoeveelheid 

van 4000 pond opium van zijn schip te Malaka werd aan land gesmokkeld, en hoe 

groot de ontevredenheid van een der hooge dienaren van de Compagnie aldaar was, dat 

dc Supracarga zich niet tot hem, maar tot eenen persoon van mindcrcn rang had gewend. 

Dampiers Reizen, II, 105, 113. 

2 
Brief van 8 October ]685. 

3 
Brief van 16 November 1687. 

4 
Brief va;i Bcwindhebbcrs van- 27 Augustus 1692. 
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Deze aanbevelingen schijnen van eenig gevolg te zijn geweest, vermits 

uit de opgegeven cijfers blijkt van eenen toenemenden aanvoer te Batavia 

van 1690 tot 1699, 

In openbare gescbriften liet men zich, zonder omwegen, over den sluik 

bandel in opium uit. Een ooggetuige verhaalde, dat hij* in Bengalen, midden 

op den dag, door een moorsch vaartuig, meer dan 200 kanassers opium 

had zien brengen aan boord van een schip, hetwelk zijne zeilkooi tot aan 

den overloop daarmede had gevuld. De sohrijver verwondert zich dan ook 

niet, dat de handelaars groote rijkdommen vergaderen. Zij koopen (zegt 

hij) de maund opium in Bengalen voor 70 of 75 ropias, en verkoopen 

die te Batavia voor 200, 225 of meer. Sommigen (dus vervolgt hij) vul 

len groote Bengaalsche potten met opium, besmeren het deksel met Ben 

gaalsche boter, en brengen deze potten als boter aan boord; en geen won 

der, want onder alle verboden goederen zijn er geene (dus zegt de schrijver 

verder) waarmede meer geld gewonnen wordt als met Bengaalsch amfioen 4. 

In 1700 verminderde het vertier plotseling op 69,020 ponden; in 1704 

klom het wederom tet 145,870 ponden, maar kon zich in de jaren 1706 

tot 1708 niet boven de hoeveelheid van gemiddeld 70,000 'sjaars verheffen. 

De sluikhandel was ook thans weder de oorzaak van het afnemend debiet 

der Compagnie. Het waren nu niet meer hare dienaren en ingezetenen 

allcen, maar ook Engelschen, welke dien morshandel, in gemeenschap met 

hen, dreven. In het jaar 1708 schreven de Heeren Zeventienen aan Gou 

verneur-Generaal en Baden. "Het is ons niet sonder groote verwonderingh 

"te ooren gekomen uit den brief van daer (Bengalen) op den 9d<m Qct*. 1706 

"geschreven, dat de Engelschen dat jaer 800 man (maunds) off 400 kisten 

"amphioen van Pattena, mitegaders nogh 200 dergelijcken van daer had 

"den ingekocht en afgebraght, en dat zij de cust van Java, als bevorens 

"soude gaan besoecken, 't welck wij met een bekommerlijck oogh comen 

"aan te zien, nademael daerdoor niet alleen een voet soude werden ghelegt 

"van voorschr. waer op voorschr. cust, maer oock alle andere coopmanschap 

"pen, te kunnen debiteren, en dat wel aan 'sComp. bediendens naer ons sulcx 

"is voorkomende. Weshalve wij UE. tot voorkoming en stremming van 

? ? 

1 N. de graaf, Oost-Indische Spieyhel. Amsterdam, 1701. 
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"dese soo schandelijcke bemiddelinghe met ernst recommanderen en gelas 

"ten naer deselve een strikte en exacte indagatie te doen, en die geen off 

"geenen die daeraf schuldigh mogten bevonden worden, sonder ecnige con 

"niventie, volgens rigueur van placcaeten, te straffen." 

Uit een brief van het jaar 1713 blijkt, dat eenigen tijd te voren 18 

kisten amfioen te Malaka waren aangehaald, aan boord van een Engelsch 

vaartuig, gevoerd door Alexander Hamilton. 

Onderscbeiden resolution tot en met 1721, getuigen van onophoudelijke 

sluikerijen, waartoe ook werden gebezigd inlandscbe en Cbinesche vaartui 

gen. Ook langs de Molukkos, was, zoo bet schijnt, een smokkelbandel 

in opium met Java geregeld, door middel van de zoogenaaihde Ambon 

scbe vrijburgers, die zicb met de zeevaart erneerden. "Die na Java of 

"Batavia vertrekken, gieren op Grissee, op Java's Noord-Oost kust aan, 

"om daar eerst hunne lading met rijst, zout en andere saaken, te vcrsor 

"gen, en om den amfioen, zoo sij die hebben, daar in stilte te verpassen, 

"alsoo een pikol van deselve daar seer veel geld, en de Javanen die met 

"tabak mengen en dit daar madat noemen, waarop sij seer verzot zijn1." 

In 1725, werd te Batavia een "morswinkel" ontdekt, gebouden door 

neeltje coeck en Helena kakelaar, waarin 75 kisten opium werden 

aangehaald. Het aandeel in deze aanhaling van den landdrost godefridus 

bogaart, bedroeg 11,800 Bijksdalers. 

De Engelsche brigantijn Sttcces werd wegens smokkelhandel in opium ver 

beurd verklaard. 

Die handel werd vooral met toenemende onbeschaamdheid door de die 

naren der Compagnie gedreven. Tijdens het aanwezen te Batavia, in 1727, 

van vijf van hare schepen, die uit Bengalen kwamen en voor de Compagnie 

geen pond amfioen hadden aaytgebragt, werd eene zeer aanzienlijke aanhaling 

op de reede gedaan; maar hoewel het bleek dat de aangehaalde kisten uit 

die schepen waren gelost en de overtuiging algemeen was, dat de scheeps 

overheden in de zaak naauw betrokken waren, werden zij, bij ontstentenis 

van stellig bewijs, vrijgesproken door den regter. 

"Onlangs," dus schreven Gouverneur-Generaal cn Raden over dit voor 

1 
Valentyn, II, p. 384. 
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val aan de bewindhebbers, "Onlangs zijn door den Advocaat-Fiscaal van 

"India Mr. Jacob - 
graafland, uijt twee losboots, ontdeckt en aangesla 

"gen 210 kisten met ampbioen, die volgens bet getuijgenisse der daarop 

"beschijden zeevarcnde zijn gelost uijt de schepen Margaretlia, het Land 

"van Beloften, 'sHeer Arendskerke en Opperdoes, kort na hun retour uijt 

"Bengale, buijten nog andcre 20 diergelijke kisten die door voorir4. Offi 

"cier sijn gevonden in het schip Petronella, Allda, dat op den 14d^? descr 

"almede van daer is gereverteerd, Bonder dot niet die -bodems iels van dese 

"tvahre is aangebragt voor de Ed. Compagniey die dus, door dc vuijle baat 

"sugt van baar dienaren en sommige pcrnitieuse ingesetenen, in die voor 

"name handel op een scbendige wijse werd onderkropen, en nogtans met 

"de lasten der comptoiren en scheepen moet beswacrt blijven; dog de regte 

"eijgenaars sijn nog niet ontdekt, en nog minder of aan dien morspot ook 

"sommige dienaren in Bengale participeert, maar den gem. Fiscaal is nog 

"besig daarna te iriquireeren. Ondertusscben is het een bedroefde saak te 

"moeten zien, dat niet alleen ontrouwe loontreckers baar bestaan de Ed. 

"Compagnie soo grovelijck te benadeelen en de scheepen te misbruijken, 

"maar ook vermogens sijn die gewilde whare, eerder als de Compagnie, al 

"daar in een kloeke quantiteijt, te bemagtigen en alhier over te brengen, 

"tot bederf van den prijs, die' in het verleden jaar tot 615 Bds. iedcr kist 

"was geklommen, 
en onlangs tot 289j Bds. is gedaalt, waarvoor men de over 

"gehoudene 205 kisten van het vorige jaar hecft moeten omsetten tot voor 

"koming van verdere schade, en ook omdat den nieuwen ampbioen dage 

"lijks uit Bengale wierdt verwagt, die egtcr niet voor den 278ten descr ont 

"vangen is ter quantiteijt van 600 uijt de afgebragte 866 kisten van Pattena, 

"soo als dat hiervoren in het capittel van "Bengale" is aangchaald, nadat 

"ter resolutic van den 208ten deser was besloten de schippcrs pieter groot 

"huys en gerrit stocke, den cersten beschijden op het Land van Beloften, 

"dat althans voor de kamer tot Enckhuijsen vertrekt, en den anderen op 

"'sHeer Arendskerke, dat binnen weinige dagen staat te zeijlcn na Cor 

"mandel, van die scheepen te verplaatsen op andcre, om alhier aan dc hand 

"te blijven, en door den Advocaat-Fiscaal over het aanbrengen van den 

"voorschr. particuliere opium, voor den regter te worden betrokken, met 

"die hij verder aan dit morswerk schnldig sal bevinden, hebbende dc 
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"aangeslagenc 230 kisten bij vendutie gerendeerd Bds. G7,50G die in Com 

"pagnies kassa sijn ontfangen en aldaar berusten sullen, tot dat de voorz. 

"sake bij den Baad van Justitie sal wesen getermineerd, om als dan, na 

"de bekende order, te werden verdeelt, van welck een en ander wij den 

"uitslag mogelijk ten naasten aan U. Hoog Agtb. sullen komen mede 

"deelen V 

De scberpe afkeurende toon, waarin Gbuverneur-Generaal en Eaden dit 

voorval medodeelden, belette hen ecbter niet den bevelhebber van het scbip 

*s Heer ArendskerJce, die men algemeen bcscbouwde als den voornamen hand 

langer van deze mislukte sluikerij, na zijn geregtelijke vrijspraak, te be 

nocmen tot Jcommandeur der retourvloot. Groot was deswege de verontwaar 

diging der bewindhebbers, die aan Gouverneur-Generaal en Eaden schre 

vcn: "hicruit sien wij hoe beswaarlijck het valt de schuldigen aan sulcke 

"enorme vuijligheden, in Indie te straffen, bijsonder als de misdaad wat 

"algemeen is, en er veele aan participeren gelijck het ons jegenswoordig 

"voorkomt2 
" 

Er werd nu bevel gegeven, dat de schepen bij vertrek uit Bengalen en 

bij aankomst te Batavia zouden gevisiteerd worden, niet alleen door den 

Fiscaal, maar ook "door twee gequalificeerde personen die men sal moeten 

"beeedigen en op allerlei manieren, door beloften van avancement, als an 

"dersins, tot betragting van bun pligt in deesen, sal moeten animeren." 

Een Engelsch schip kwam ter reede van Samarang met eene lading van 

146 kisten opium. De supercarga, de schippers en de sloeproeijers wer 

den aangehouden, maar men liet het corpus delicti (schip en lading) ont 

snappen. Toen de aangehoudene personen, op last der bewindhebbers 8, aan 

de Justitie waren overgeleverd, werden zij, bij gebrek van bewijs, vrijge 

sproken, met veroordeeling van den Ileer sterrenberg, gezaghebber te 

Samarang, om, in zijn prive, de kosten te betalen. 

De brieven van de bewindhebbers bleven opgevuld met klagten over den 

sluikhandel en over de conniventie der ambtenaren. De Indische regering, 

poogde, in den Generalen brief van het jaar 1740, die ongunstige stem 

1 
Brief van 31 January 1728. 3 

Brief van 15 September 1730. 

'3 
Brief van 12 September 1736. 
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ming te doen veranderen door te wijzen op cene, in het vorig jaar, in Ben 

galen verkregene prijsvermindering op den aldaar ingekochten voorraad en op 

de betere uitkomsten, welke de verkoopingen te Batavia hadden opgeleverd; 
maar de bewindbebbers lieten zicb daardoor niet afleiden van den waren 

grond van hunne ontevredenheid. "Wanneer U. E." dus scbreven zij aan den 

Gouverneur-Generaal en Baden, "bij voorz. brief nog bijvoegen dat U. E. ver 

"hoopten, dat wij nu door die voorz. mindere betaling en meerdere advance 

"zoude wederhouden worden, om in den aanstaande, sodanige klagten over 

"desen handel te doen, als bij onsen brief van September 1738 staat vermeld, 

"zoo moeten wij daeromtrcnt seggen dat U. E. sig met een iedele hoope ko 

"men te vleijen, want als wij bij onze voors. brief, over de hoe langs hoe 

"meer vervallene amphioenhandel hebben geklaagd, mitsgaders UEd. gerecom 

"mandeerd de geene wiens eed en functie mede brengt daar tegens te vigelc 

"ren, met er daad, tot hun pligt te houden, of bij nalatigheid van hunne 

"ampten te removeren, dan wel anders na merite te corrigeren, zoo heb 

"ben wij zulcks niet geschreven met intentie om daar door de amphioen, 
"in Bengalen een ana drie a vier per maon, beter koop te krijgen en daarop 

"bij verkoop tot Batavia, een geringe verhooging, boven de prijs van het 

"vorige jaar, te erlangen, en ons dan daermede te houden voor voldaan, 

"maar wij hebben met dat geschrevene beoogt, om dien vcrvallen handel 

"'sComp. wegen weder op te beuren en te herstellen, door middel van de 

"particuliere morshandel die daarinne gedreven word, te weeren. Wij bc 

"grijpen seer wel, dat het aan Engelsen, Eransen, Mooren etc. zoo wel 

"vrijstaat als aan ons om te Bengale amphioen in te koopen, maar wij 

"meenen teffens ook dat het buijten tegenspraak is, dat wanneer het drij 

"ven van die morshandel door die natien op onze comptoiren te Coroman 

"del, Mallabaar, Suratte, ja zelfs te Malacca etc. wierde belet en verhin 

"derd en daardoor geprevenieerd, dat dat sap met geen particuliere vaer 

"tuijgen naar Batavia en Samarang in groote menigte aangevoert, mitsga 

"ders derselver invoer met het betalen van zekere bepaalde prijs aan de 

"geene die dat amptshalve moeten beletten, aldaar opentlijk getollereert en 

"gefavoriseerd wierd, dat die vreemde natien alsdan, uijt haer selfs wel 

"zouden afzien, om van die gom in Bengale inkoop te doen, waardoor 

"dan de Comp. deselve aldaar tot een geringe prijs 
zou kunnen inkoo 
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"pen, en weder te Batavia met eonsiderabele advances omzetten en verne 

"gotieeren 

Omstreeks dezen tijd werd nit Nederland aan den Gouverneur-^reneraal 

en Baden last gegeven om den Gouverneur, den Eiskaal en den Shaban 

dhar te Malaka, in arrest naar Batavia te zenden, om aldaar wegens het 

drijven van mdrshandel in opium met de Engelscben, geregtelijk te wor 

den vervolgd. Welke uitslag de vervolging tegen deze drie ambtenaren 

heeft gehad, is, niet gebleken. 

Het verbruik van opium in bet tijdvak, hetwelk wij tbans beschrijven, 

laat zicb niet brengen tot een bepaald cijfer. Het minimuni van verbruik, 

namelijk de invoer der Gompagnie, is bekend; tot welk cijfer de morshan 

del dit opvoerde, blijft in het duister. 

Er is een schrijver, die bepaalde hoeveelheden dpnoemt, voor zoo veel 

Java betreft. Zijne opgaven ontleenen geloofwaardigheid aan de tweeledige 

omstandigheid, dat hij toegang had tot de Archieven, en dat hij gedurende 

eett achttienjarig verblijf in Indie, in de gelegenheid was onfbekend te wor 

den met het algemeen gevoelen omtrent eenen handel, waarin de meeste 

ambtenaren en ingezetenen, met welke hij een dagelijkschen omgang had, 

bctrokken waren. Hij was derhalve in de gelegenheid om juiste berigten 
te ontvangen, zoowel omtrent den wettigen, als den onwettigen invoer. ? 

Yan de Javanen sprekende zegt hij: "Het zijn madat rookers, en am 

"phioen eeters bij uitnemendheid f meenende dat dit hen dapper in den 

<(oorlog en sterk bij de vrouwen (daar zij dog zeer op vernikkerd zijn) 
"maakt. Men zal dit licht gelooven, als men maar verneemd, dat Java 

"alleen 350 pak amphioen, ieder van 136 catti (hoewel zij bij de E. Maat 

"schappij 145 catti doen) 'smaands vertierd, daar de E. Maatschappij jaar 

'^ijks maar omtrent 1000 pak bekonit. Egter heeft men, zedert den oor 

"log, eene merkelijke verslapping op dit eiland in den aftrek vernomen, 

'fomdat de Javaan geen pitjes meer vinden kon en zijn doosje ledig was." 

"De groote Obst (Molukkos), Makassar en Bantam, schoon het zeer streng 
"door den laatsten Koning verboden is, trekt mede wel veel: dog dit kan 

"op verre na bij Java niet halen V 

1 
Brief van 28 September 1741. 2 

Valentyn, IV, p. 61. 



110 DE OPIUM HANDEL IN NEDERL. INDIE. 

Tot oud Amsterdamsch gewigt herleid, is de jaarlijksche aanvoer der Com 

pagnie hicr opgegeven ruim 180,000 ponden te hebben bedragen. Dit is 

overdrevcn. Wij hebben gezien, dat zij in bet algemeen ver beneden dat 

peil bleef, en slechts in de jaren 1685, 1697 en 1698 daar boven stceg. 

Het is waarschijnlijk dat valentyn, toen hij in het begin der vorige eeuw 

schrecf, de opgaven der twee laatstgenoemde jaren voor zich zal hebben ge 

had en gemeend zal hebben die als doorgaanden maatstaf te kunnen aanne 

men. Dat er behalve de 1000 pakken (180,000 pond) der Compagnie nog 

in sommige jaren 3200 pakken (576,000 pond) door de sluikhandelaars zou 

den zijn aangebragt geweest, is, zonder stellig bewijs, onaannemelijk, hoewel 

de "enorme vuijligheden," waarvan wij voorbeelden hebben opgenoemd 
en de 

Engelsche speculatie'van 600 kisten in den brief der bewindhebbers van 1708, 

vermeld, van eenen uitgebreiden en stoutmoedigen smokkelhandel getuigen. 

Het mag overigens niet worden voorbij gezien, dat de aanhoudende oor 

logen, die op Java van 1600 tot 1740 woedden, veel invloed zullen heb 

ben uitgeoefend op het verbruik van opium op dat eiland. Aan valentyn 

was dit trouwens niet ontsnapt; maar hij schijnt te hebben geoordeeld, 

dat de oorlog het verbruik heeft gestuit. Het tegendeel is waarschijnlij 

ker. Zij die een ongeregeld leven leiden, een leven waarin rust en ver 

moeijenis, overvloed en ontbering zich gestadig afwisselen, de krijgsman, 

de koelie en de zeeman, zijn gewoonlijk het meest aan het gebruik van 

opium verslaafd, en daarom gelooven wij, dat toen de Compagnie, de Soe 

soehoenan, TROENa BJaJa, soERaPATi en anderen, talrijke gewapende 

benden op de been hidden, het aantal opiumrookcrs op eene grootere 

schaal zal zijn vermeerderd, dan wanneer de rust ongestoord ware blij 

ven heerschen. Toen de vrede werd herstcld, bleven de sporen des oor 

logs achter, en daar onder de hebbelijkheid om opium te gebruiken. 

De hoogste standen waren met het cuvcl besmet. Dit leren wij onder 

anderen uit de door den Hecr winter medegedeelde bijzonderheid uit het 

leven van pakoe BOEWaNa den IIde, die slechts door een stukje opium, in 

de tasch van zijnen Bijksbestierder gevonden, in staat werd gesteld zijne 

vlugt uit Kartasoera voort te zetten *. Uit die anecdote mag worden af 

geleid dat beiden, de Yorst en zijn Staatsdienaar, opiumeters waren. 

1 
Tijdschrift van Nedcrlandsch-bidie, Sie jaargang, 2<1? deel, \). 588. 
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Is het wezenlijk verbruik van opium in de eerste helft der 18de eeuw 

onzeker voor zoo veel Java betreft, nog onzekerder is de hoegrootheid der 

consumtie in de overige bezittingen. 

In de Molukkos gingen de Vorsten aanvankelijk voort met het geven van 

een slecht voorbeeld. De Sultan van Ternate, die in 1675 op den troon 

zat, was, in dit opzigt, 
een waardig navolger van zijne voorgangers *. Om 

trent dezen tijd nam de Compagnie ernstige maatregelen om het opiumroo 

ken in de Molukkos tegen te gaan, waarschijnlijk uit vrees, dat het ge 

deelte der ingezetenen hetwelk voor de Compagnie specerijen moest teelen, 

door het amfioenschuiven zou belet worden zijne taak te volbrengen, en dat 

degenen aan wie het planten van specerijen ontzegd was, door de neiging 

tot opium te eerder tot verboden kulture en handel zouden worden aangespoord. 

Bij een plakkaat van den Gouverneur hurdt, den llden October 1674 te 

Ambon afgekondigd, was het madatrooken verboden op eene boete van 6 Rijks 

dalers en lijfstraf, terwijl het verkoopen van opium verboden was op eene 

boete van 12 Rijksdalers voor de eerste, 18 Rijksdalers voor de tweede, en 

arbeid in den ketting voor de derde maal. Dit plakkaat werd den 4den Mei 

1686 met zwaardere straffen hernieuwd, en den 18den Julij 1693 op nieuw 

afgekondigd. 
De reeds vermelde omstandigheid, dat de Ambonsche vrijburgers opium 

ter sluik uit de Molukkos bragten naar Java, schijnt te bewijzen, dat die 

strenge bepalingen niet zonder uitwerking waren gebleven. 

Op Sumatra schijnt de smaak naar opium zich te hebben verspreid, waar 

toe de Engelsche vestiging te Bangkahoeloe (Benkoelcn) ongetwijfeld zal 

hebben bijgedragen. 

Te Atjih, dit weten wij, was het gebruik reeds vroeg in zwang, ook 

te Palembang had het wortel gevat. Blijkens de rcsolutie des Kasteels van 

5 Julij 1742, werden aan de toen te Batavia aanwezige Palembangsche 

gezanten, op hun verzoek, verkocht 60 kisten opium. Op Celebes schijnt 

zich insgelijks de trek naar opium te hebben verspreid, doch alle opgaven 

omtrent de hoegrootheid van het verbruik, ontbreken. 

Of er veel verbruik op Borneo bestond, blijkt niet. In 1730 werden 

1 Valentyn, I, 333, B. 

s 
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viev kisten opium, als ecne proevc, naar Bandjermasin gezouden, maar die 

proeve viel ongunstig uit, vermits slechts e'en kist werd verkocht. Er is 

echter grond ora te gelooven, dat in de behoefte van Borneo grootendeels 

door Engelsche sluikhandelaars werd voorzi'en. 

Ototrent de wijze van verkoop in 1740 blijkt, dat de Compagnie, te Ba 

tavia, op geregelde tijden openbare verkoopingen van opium bleef bouden, 

telkens met eenen bepaalden stilstand. Gewoonlijk werd yooraf een minimum 

prijs door den Gbuverneirr-Generaal en Kaden bepaald. Men was gemakke 

lijk in het geven van krediet, behoudens voldoende borgtogt. Op de deksels 

en bodems der kisten, die sedert eenige jaren de vroegere pakken badden 

vervangen, werd ingebrand bet gewone merk der Gompagnie met het 

jaartal der verkooping. Bovendien werden de kisten verzegeld met het cachet 

der Compagnie en dat van den Directeur-Generaal. Aldus gewaarmerkt, 

konden de kisten ongehinderd Worden verzonden, mits betaald werden, het 

uitgaande regt te Batavia, volgens de lijst van 1671, de inkomende regten 

in de zeehavehs van Oostelijk Java, enl)ij vervoer naar binnen, de landtollen. 

Beide laatstgemelde heffingen waren door de Inlandsche Vorstcn, in den regel, 

aan Chinezen verpacht. Bij de meeste zee-tolkantoren of sabandarijen be 

hoorde een bepaald aantal tolpoorten of hekken. 

Op de opium-veilingen der Compagnie, te Batavia, bgstond eene vrije 

mededinging. Het is waatschijnlijk dat de Bataviasche burgers eene soort 

van tweede hand vormden, tusschen de Compagnie, die in het groot han 

delde, en de personen, die een of meer kisten opium aanslbegen, om die 

weder in het klein te verkoopen. Wie die personen waren blijkt niet; ver 

moedelijk zal elk van de Bandars of pachters der Sabandarijen, binnen den 

kring zijner pacht, eenige van hem afhankelijke amfioenkitten hebben op 

gerigt, waarin de opium in het klein werd verkocht, voor rekening, hetzij 
van den Bandar, hetzij van eenen onderpachter. 

Het later ingevoerd gebruik, om van Gouvernements wege het debiet in 

het klein te verpachten, bestond destijds niet, en zou zich trouwens in Oos 

telijk Java niet hebben verdragen met de verhouding, waarin de Compagnie 

nog tot den Soesoehoenan stond. Zij alleen mogt opium in zijne staten in 

voeren; maar belastingen op het binnenlandsch verbruik van opium mogt 

zij er niet heffen. 
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De Compagnie vergenoegde zich met de winst, bestaande uit het ver 

schil tusschen den inkoopsprijs in Bengalen en den verkoopsprijs te Batavia. 

De Bataviasche speculanten genoten het vcrschil tusschen den marktprijs te 

Batavia en den prijs in de verschillende havens van den Archipcl. De 

inlandsche Vorsten stelden zich te vrede met de zee- en landtollen. 

In Tjeribon bevonden zich acht Sabandarijen, te weten Pamanoekan, 

Tjassem, Indramajoe, Tjeribon, Gebang, Lossari, Karangassam en Brebes. 

Aan dezen waren geene tolpoorten verbonden. 

De Sabandarijen van Tegal, Soembar, Pamalang, Pekalongan, Batang, 

Kendal, Kali-woenggo, Kali-anjer, Toegoe, Samarang, Kali-gaweh, Tor 

baja, Goemoelak, Demak, Djapara, Toedoenang, Djawana, Bembang, Toe 

ban, Sidajoe en Gresik, alien behoorende tot het rijk van Mataram, ston 

den elk met een of meer tolpoorten in verband. Die van Brahan, We 

dong en Paradessi, maakten eene uitzondering op den regel; daar werd slechts 

zout verhandeld, hetwelk den pachters door de dessa's moest worden geleverd. 

Ten aanzien van de stad Batavia bestonden bijzondere bepalingen, af 

geleid uit het belang dat de meesters er bij hadden, om aan hunne talrijke 

slaven (want destijds behoorden bijna alle bedienden tot den slavenstand) 

het gebruik van amfioen te onthouden. Onder de slaven, gestadig van Ce 

lebes, Bali, Timor en Soembawa aangevoerd, waren veel geroofde menschen, 

en het was geyaarlijk dezen de gelegenheid te laten, om zich, door mid 

del van opium, te brengen in den toestand van opgewondenheid, die 

dikwijls in het bekende amohloopen eindigde. Hetzelfde gold ten aanzien 

van slaven, wier meesters een te streng gebruik maakten van de toen 

weinig beperkte huiselijke Jurisdictie. De voorbeelden van moorden,'die 

men aan het onmatig gebruik van opium toeschreef, waren, gelijk wij gezien 

hebben, niet zeldzaam in de stad i. Daarom, en omdat de slaaf die opium 

rookt meest altoos onecrlijk is, werd het ,verkoopen binnen de Jurisdictie 

der stad van opium en tabah gemengd met amfioen streng verboden. 

Opmerkelijk is het, dat van dat mengsel in 1671 gesproken werd als 

van iets nieuws, dat toen nog niet tot de stad was doorgedrongen 2. 

1 Zie pag. 91. 

2 "Alsoo ons tcr kennisse gekomen ^ij, dat eenige Chineesen en andere ingezetenen 

8* 
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Wij hebben reeds gezien, dat de Compagnie G7,444 ponden opium in 

voerde iti het cerste jaar, nadat zij den alleenhandel had verkregen, dat 

de volgcnde invoeren aanvankelijk geringer waren, en dat de gemiddelde 

jaarlijksche invoer van het eerste tienjarige tijdvak 55,620 ponden bedroeg. 

Het is waarschijnlijk dat het verbruik van opium op Java in het jaar 1678 

reeds grooter dan die invoer was, en dat de sluikhandelaars in een ge 

deelte der behoefte bleven voorzien. Toen de herhaalde scherpe brieven van 

de Bewindhebbera het Indische bestuur tot grootere waakzaamheid hadden 

opgewekt, werd het aandeel der Compagnie in dezen handel steeds grooter, 

en bereikte in het tweede tienjarige tijdvak een gemiddeld cijfer van 93,640 

ponden, zijnde 69 pCt. boven het gemiddelde van de eerste tien jaren. 

Aannemende dat de helft van dat verschil aan vermindering van sluik 

handel moet worden toegeschreven, en de wederhelft op rekening komt van 

een toenemend verbruik, dan is de slotsom, dat reeds in 1678 op Java heeft 

bestaan een verbruik van ongeveer 70,000 ponden opium 'sjaars. De ge 

ringe consumtie, die bij den aanvang der 17de eeuw bestond, en welligt 

geen 4000 ponden te boven ging, was derhalve in de eerste 77 jaren dier 

eeuw vermeerderd, als 1 tot 18. In de daarop volgende 68 jaren verhief zij 

zich tot een gemiddeld van 156,000 ponden jaars, dat is, zij groeide aan in 

de rede van 1 tot 2. 

Om over die vermeerdering een juist oordeel te vellen, is eene vergc 

lijking met het zielcntal op verschillende tijdstippen noodig. De volgende 

grondslagen eencr zoodanige berekening steunen genoegzaam op de waar 

schijnlijkhcid om aannemelijk te kunnen worden geacht. 

Volgcns valentyn bedroeg de bevolking van Java in het begin der vo 

rige eeuw ongeveer 3,500,000, maar hij voegt er bij, dat die van som 

mige gedeelten van Bantam en Mataram te laag is opgegeven. Zijn cijfer 

schijnt alzoo veilig te kennen worden gebragt op 4,000,000 *. Stcllen wij 
voorts dat het eene eeuw vroeger 3,000,000 bedroeg. 

"alhicr, haar wcrk bcginne te makcn van tabacq te mengen met amphioen, en deselve 

"te verkoopen, een mixtuur sijnde daar degeene die se gebruijcken, als kranksinnigh 

"en dol van worden enz." ResolvJie des Kasteels, 18 December 1071. 
1 

Bantam. 40,850 zonder mode te rekenen een aantal dorpen 

binnen 's lands. 
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Volgens de laatste aan de Staten-Generaal gedane opgaven *, was de be 

volking van Java en Madura gestegen tot 9,500,000 in 1850. Is de aan 

was sedert 1707 gelijkmatig geweest, dan moet het cijfer in 1745 ongeyeer 

5,665,000 bebben bedragen. 

Uit deze gegevens laat zicb de volgende vergelijkende opgave zamenstellen. 

verhouding van het zielental tot het verbruik van 

opium op java en madura in de onderstaande jaren. 

JAREN. 

1600 

1678 

1707 

1745 

BEVOLKINQ. 

3,000,000 

3,780,000 

4,259,000 

5,665,000 

TOTAAL VERBRUIK 
VAN OPIUM. 

4,000 ? 

70,000 // 

108,266 ? 

156,148 // 

VERBRUIK VAN OPIUM 
PER ZIBL 'SJAARS. 

7750 ? 

?/54 // 

739 // 

736 tt 

Het verbruik van opium nam mitsdien veel sneller toe dan de bevolking. 

In het txjdvak van 1600 tot 1678 was de aanwas het grootst. 

Alvorens de behandeling van het tweede tijdvak van den opiumhandel 

op Java te besluiten, moeten wij ophelderen, hoe het komt, dat onze op 

gaven zoo breed verschillen van die, voorkomende in het Indisch Magazijn, 

en, in navolging daarvan, in het Tijd3chrift van Nederlandsch-Indie 2? 

Wij hebben uit onloochenbare bewijzen gestaafd, dat de Oost-Indische Com 

pagnie, van het oogenblik dat zij invloed of gezag in Indie verkreeg, daar 

Transport van de vorige biz. 40,850 

Jakatra. 96,950 

Tjeribon._ 305,600 

Mataram.1,718,500 behalve veel onbekende dorpen. 

Pranaraga, Kadoewang enz. 489,850 

Soerabaja, Pasoeroean en Madura. 601,250 

Balemboeang..,. 300,000 

3,553,000 . 

1 
Vcrslag van den Minister van Kolonien van 2 October 1851. 

2 Indisch Magazijn, N?. 1, 2, 3, p. 90. Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 13^jaar 

gang, 2<*e deel, p. 180 tot 199 en p. 225 tot 239. 
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van gebruik maakte om, aanvankelijk op de knst van Malabar en daarna 

in den Indiseben Arcbipel, den opiumbandel te drijven. Be scbrijver van 

bet artikel in bet Indiscb Magazijn beweert daarentegen, dat de Compagnie, 

gedurende de eerste tijden van hare bepaalde vestiging op Java, dien han 

del verbood en zoo zeer verfoeide, dat zelfs, kraehtens het plakkaat van 

1683, de aangehaalde opium moest worden verbrand. De eerste bewering 

steunt op een misverstand; de tweede op eene schrijffout. Het is waar, de 

Compagnie verbood den handel in opium onder strenge straffen, zelfs die 

des doods, ? maar zij zelve was niet in het verbod begrepen. Zij ver 

foeide dien handel geenszins, maar verfoeide de sluikers, welke de voordee 

len daarvan met haar wilden deelen. In anderhalve eeuw hielp zij het ver-' 

bruik van opium op Java twintigvoud toenemen, onder onophoudelijk kla 

gen, dat het vertier niet nog grooter was. 

En wat nu betreft het voorgewende verbranden van aangehaald opium, 

daarvoor zal wel verbeuren moeten gelezen worden, immcrs dat woord vinden 

wij in ons afschrift van de aangeduide publicatie. 
Het vermoeden des schrijvers: "dat de Compagnie er belang bij had om 

"aan de opbrengsten der papaver-cultuur in Bengalen nieuwe uitwegcn te 

"verschaffen," is even ongegrond. De Compagnie had geen belang hoe 

genaamd bij die kultuur; zij was eene vrije industrie, gevestigd in een ge 
deelte van Hindostan, alwaar de Compagnie geenerhande souvereine regten 

uitoefende, en waar zij slechts tot het drijven van koophandel, in het 

gemeen met eenige andere Europesche volken, was toegelaten. 

DERDE TIJDVAK, 

van 1740 tot 1816. 

Wij hebben uit het voorafgaande gezien, dat de Compagnie het alleen 
aan haren staatkundigen invloed, geenszins aan territoriaal bezit, te danken 

had, dat zij den alleenhandel in opium op Java verkreeg, en dat de door 

haar ingevoerde hoeveelheden, in den tijd van 62 jaren, klommen van ge 

middeld 55,620 ponden tot 156,148 pond.en 'sjaars. 
In het tijdvak hetwelk thans aanvangt, nam het grondgebied der Com 
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pagnie met rassohe schreden toe; het debiet van opium vermeerderde niet 

in dezelfde evenredigbeid. 

Die uitbreiding van grondgebied zullen wij zoo kort mogelijk aanstippen 
om er later niet meer op terug te komen. 

Nadat de 0. I. Compagnie, bij akten van den 15de^ January 1678 en 

5 October 1705, was gesteld geworden, aanvankelijk in het beheer en ver 

volgcns in den cigendom van Samarang en Torbaja, en nadat de Soesoc 

hoenan aan haar had afgestaan de landschappen Sumanap en Pamekassan, 

tevens afziende van de wel cens door hem gesustineerdo oppermagt over de 

Tjeribonsche provincien, verwierf de Compagnie, bij de artikelen van re 

conciliatie en vrede van den llden Novr. 1743, in voile souvereiniteit: 

1?. het gansche eiland Madura; 

2?. tien Oosthoek van Java, dat is, al het land, liggende ten Oosten 

van eene lrjn, getrokken van Pasoeroean zuidwaarts tot aan de zee. 

3?. het land gelegen ten Westen van de rivier Lossari, voor zoo ver het 

dusver onder den Soesoehoenan had gestaan; 

4?. zeshonderd roeden lands, langs den oever der zee, en langs de boor 

den van alle rivierer* die in zee uitloopen; 

5?. Soerabaja, met de onderhoorige regentschappen; 

6?. Rembang en Djapara met de djati-bosschen daartoe behoorende. 

Den' llden December 1749 gaf pakoe BOEWaNa de II zijn rijk en gezag 

over aan de Compagnie, die mitsdien van dat oogenblik regtens de souve 

reiniteit over geheel Oostelijk Java verkreeg. Toen ^ij vervolgens in 1755, 

bij de destijds gesloten kontrakten, de zoogenaamde Javasche bovenlanden 

in leen gaf aan den Soesoehoenan en Sultan, elk voor de helft, bleef de 

Compagnie in het bezit van al de Noordelijke Kust-Provincien. 

Inmiddels waren reeds in 1743 onder het beheer der Compagnie geplaatst 

al de Sabandarijen langs de Noordkust. 

De uitbreiding van grondgebied en magt, in en na 1743 verkregen, moest, 

dus meende men, gunstig werken op het opium-monopolie. Men verwachtte 

dat de zuivere winsten, die reeds gestegen waren gedurende de oorlogsbe 

zetting der stranden door dc krijgsmagt der Compagnie, zich na het sluitcn 

der artikelen van vrede en reconciliatie op een toen emend cijfer zouden blijven 

handhaven. Deze uitkomstscheen inderdaad niet hcrsenschimmig te zijn. De 
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opium-veilingen te Batavia schenen hoogere rendementen te zullcn mocten 

opbrengeh, van het oogenblik dat de koopers in het groot zich, uit het 

bezit der kusten en zeehavens van Java door eene Europcsche inagt, eene 

grootere waakzaamheid tegen den sluikhandel koriden voorspellen, tcrwijl de 

verkoopers in het klein zich van het toencmend gezag der Compagnie eene 

krachtiger bescherming voor hunne personen en goederen kondcn belooven. 

Nieuwe verbodswetten waren inmiddels tegen den sluikhandel uitgevaar 

digd. Men had zich de mogelijkheid van een gercgcld jaarlijksch debiet van 

1200 kisten, of 168,000 ponden opium, tot betrekkehjk hooge prijzen, voor 

gespiegcld. Van 1731 tot 1740 was het gemiddeld jaarlijksch vertier niet 

meer geweest, dan ruim 140,000 ponden, en, hoewel dat tijdvak jaren oplc 

verde, waar in de winst tot / 860,000 steeg, in andere jaren was zij aanmerke 

lijk minder, en daalde zelfs eenmaal tot / 187,000. Zulkc onbeduidende win 

sten waren allezins geschikt om de ontevredenheid der Bewindhebbers tel 

kens weder op te wekken, eene ontevredenheid die zieh gewoonlijk oploste 
in eene vernieuwing of uitbreiding der reeds zoo dikwijls afgekondigde, veelal 

vruchteloze, plakkaten. Bij dat van 18 Julij 1742 werd gewezeh op "den hoc; 

"langer hoe meer toenemende clandestine aanbreng van amphioen en de sluijk 

"handel die daarinne door particulieren, op een stoutmoedige wijse, opcnt 

"lijk werd gepleegd, ja selfs gesecoureerd en gefavoriseerd door de geenc 
"die amptshalven verpligt sijn, sulx op de Comptoiren van d'E Compic tot 

"Cormandel, Mallabaar, Surattc en Malacca te beletten en tegen te gaan, 

"gelijk dan ook op een genoegsaam licentieuse wijse den voornoemden am 

"phioen, soo door Engelse, Eranse en Moorse, als met 's Comp^'s schcpcn 

"en mindere vaartuigen selver, uit de directie van Ben gale en van elders, 

"ja selfs uijt Europa werd overgebragt, na deze hoofdplaatse (Batavia), als 

"ook na Java's Oost-Cust, mitsgaders Sumatra's binnen en West-Cust en 

"andere plaatsen meer, waardoor D'Ed. Comp. in dien precieusen handel 

"(welke alleen aan deselve is behoorendc) merkelijk werd geprejudiccert, en 

"bij verkoping alhier seer groote schaden toegebragt door de sobere advan 

"cen die daarop werden behaalt, niettegenstaande de sware straflen voor been 

"daar tegens bij placcaten gestatueert." 

Ten einde deze schandelijke misbruiken tegen te gaan, werd ten schcrpste 
vcrboden: "niet alleen den particulieren vcrvocr van amphioen met's Comp*. 
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"en andcrc scliepen of mindcre vaartuijgen uijt Europa, de directie van Ben 

"gale, of eenig ander Comptoir van d'Ed. Compic na dese hoofdplaatse, 

"dan wel elders, maar ook dies invoer en verkoop door eenige vreemde natie 

"met haer scliepen en mihdere vaartuijgen alhier, op Java's Oost-Cus*t, Ma 

"lacca of andere plaatsen van d'Ed. Compie, op poene dat wie bevonden sal 

"worden voortaan sig aan sodanige particulieren vuijlen morshandel in am 

"pbioen, door overscnding cn vervoer, mitsgaders inkoopen of verkoopen, 

"vergrepen en schuldig gemaakt, dan wel daarinne op eenigerhande wijse 

"geparticipcerd of de band geleend te bebben, dat sij bier, in Bengalc of 

"wel elders op eene van's Comp. Comptoiren, waar bet ook soude moeten we 

"sen, t'sij te lande, of op de scbeepen en mindere vaartuijgen, sonder ecnigc 

"conniventie, gratie of dissimulatie, van wat qualiteit, conditic sij ook souden 

"inogen wesen, ten exempel van anderen, boven conftscatic van haerc goc 

"deren, alsmede de particuliere scbepen en vaartuijgen daermede de voorn*. 

"amphioen sal wesen vervoert of aangebragt, aan lijff en leven sal worden 

"gestraft, na exigentie van saaken. Ende op dat den voorz. vuijlen mors 

"handel des te beter bekent komt te geraken, so beloven wij den aanbren 

"ger van dien, onder secrctesse van desselfs naam, niet alleen de waarde 

"van een quantiteijt, gelijk aan de portie van den officier die de calange 

"doen sal, van sodanige particuliere amphioen die door sijn aangeven sal 

"agterhaald en geconfisceerd worden, maar ook bovendien een volkomen im 

"puniteit aan deselve, ingevalle hij sig aan meerm. morshandel mede schul 

"dig gemaakt mogt hebben. Gelastende en beveelende dierhalven, alle officie 

"ren soo fiscaals, Bailluw en Landrost hier te steede, als de fiscaals op 

"de buijten Comptoiren, daarop ten naauwkeurigste te letten en regard te 

"slaan, mitsgaders dese onse ordre, gefondeert en gereguleert op cn na de 

"expresse bevelen en intentie der Heeren en Meesters, ten rigoureusten uijt 

"te voeren, naardien het interest en welvaren van de Maatschappij daaraan 

"ten hoogste is gelegen, en bij nalatigheid ofte versuijm van dien, tot stuij 

"ting en tegengang van dat quaad, daar voor selver aanspreckelijk sullen 

"blijven." 

In weerwil van dezc verordeningen en van den tocnemenden invloed der 

Compagnie, werden dc 
verwachtingen, 

die men van de aanwinst van grond 

gebied op Java's Noord-Oostkust had opgevat, door dc uitkomst gelogcn 
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straft. De sluikhaudelaars, na zich aunvankelijk te hebben tcrug getrokken 

toen hunne oudc betrekkingen met de ambtenaren des Soesoehoenans plot 

seling werden verbroken, bespeurden weldra bij die der Compagnie de 

zelfde genegenheid om hunne ondernemingen te t)egunstigen. De Chineschc 

opstand kan almede hebben bijgecbrageu om den gewonen loop des sluik 

handels gedurende eenigen tijd te stuiten. Nadat de overgeblcvene Chi 

nezen in onderwerping waren gekomen, zullen zij hunne oude bedrijven 

weder van lieverlede hebben opgevat, en daaronder zal de sluikhandel in 

opium, zonder eenigen twijfel, eene plaats hebben bekleed. 

Zoo lang de meeste ambtenaren der Compagnie regtstreeks. of zijdelings 

in dezen sluikhandel betrokken bleven, was het niet te verwachten dat de 

algemeene conniventie, die blijkbaar bestond, zou ophouden. Elke poging 

tot verbetering werd door eene onzichtbare kracht verijdeld. De wetten 

werden niet uitgevoerd, in eene maatschappij, waarvan schier elk lid belang 

had bij hare werkeloosheid. Men mag zelfs in twijfel trekken of de streng 

veroordeelende taal der Indische plakkaten wel ernstig gemeend was, 

Degenen wien het welzijn der Compagnie ter harte ging, kwamen ten 

laatsten tot de slotsom, dat er een middel moest worden gezocht om de 

belangen, zoo vijandig tegenover de Compagnie geschaard, met de hare te 

vereenzelvigen, en om het vijandelijk leger der sluikers, voor zoo ver zij in 

het gebied der Compagnie woonden, in een leger van bondgenooten te her 

scheppen. 

De GouvernemvGeneraal van imhoff geloofde dat vrijheid van handel het 

eenige middel was om de Compagnie te redden uit den valschen cirkel 

waarin zij zich bewoog. In de welbekende "Memorie" door hem aan de 

Eewindhebbers ingeleverd, gedurende zijn gedwongen verblijf in het Va 

derland (1741), prccs hij dat middel aan. 

De Bewindhebbers stemden daarin toe, met dit voorbehoud, "dat ten 

"reguarde van de recognition op den amphioenhandel 3 dezelve ten minsten 

"genoomen moeten worden op 50 Kopijen in Bengalen voor uitgaande en 

"50 Rds. voor inkomend Regt te Batavia voor een ordinaire kist, waar 

"door dan 's Compagnie's omslag in die quartieren (Bengalen), op meer dan 

"dan de helft zal konnen worden gereduceerd, en egter dezelfde retouren voor 

"Ncderland als tegenwoordig ingezameld/' 
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"En ten einde teegen het frauderen van 's Comps. inkoomende regteii 

"in deezen, te vigeleeren, en wel principaalijk met opzigte van den open 

"gezetten amphioenhandel, in voegen als vooren, als alleen in deesen van 

"zoo veel remarque zijnde, als alle de overige artijkelen uit Bengalen te 

"zamen, calculeerende dies aanbreng ten minsten op 2000 kisijes, en de re 

"cognitie op 50 Bopias in Bengalen voor uitgaande en 50 Bds. te Ba 

"tavia voor inkomend regt van ieder kistje, zullen alle dezelve aan de 

"meestbiedende publijkelijk worden verkocht 

Deze beslissing der Bewindhebbers scbijnt in dezer voege te moeten 

worden verstaan, dat de bandel in opinm gebeel zon worden overgelaten 

aan partiknlieren, mits betalende de zoo evengemelde regten van uit- en 

invoer, te zamen bedragende /185 per kist, beboudens verpligting voor 

de invoerders te Batavia, om bet opium niet anders dan op publieke ven 

dutie te zullen verkoopen, opdat de Compagnie zicb van de werkeKjk in 

gevoerde lioeveelheden zou kunnen verzekeren. 

Tegen het verwezenlijken van deze, door van imhoff zelf voorgestane 

denkbeelden, schijnen zwarigheden te zijn gerezen. Waarin zij bestaan 

hebben is niet gebleken. Hij aanvaarde het bewind in Mei 1743, en cen 

ter werd toen en in 1744 voortgegaan met, op den ouden voet, opium 
voor rekening der Compagnie uit Bengalen te ontbieden, om te Batavia 

door haar te worden verkocht. Die ontbiedingen en verkoopingen verkre 

gen zelfs plotseling eene* te voren ongekende hoogtc. In 1744 werden 

458,270 ponden opium uit Bengalen ontvangen, zijnde meer dan het dub 

bele van de grootste hoeveelheid, immer in een jaar voor de Compagnie 

aangebragt. Bij resolutie van 10 Maart 1744, besloot men dan ook om, 

met eenen stilstand van een goheel jaar, op eenmaal 2000 kisten bij open 
bare veiling te verkoopen. 

Oprigting der Amfioen-Societeit. 

In 1745 kwam de Gouverneur-Generaal van imhoff met een ander mid 

del voor den dag. Hij bragt het ontwerp van eene partikuliere associatic 

voor den amfioenhandel in den Baad van Indie ter tafel. De Compagnie 

1 
Marginal* heschikkingcn op de Memorie van van imhoff. 
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zou harcn alleenhandel aan die associatie afstaan, en zich alleen blijven be 

lasten met de inkoopen in Bengalen en het vervoeren van het gekochte 
naar Batavia. De Associatie zou instaan voor het jaarlijksch debiet van eene 

bepaalde hoeveelheid, opium (1200 kisten), tegen vaste prijzen aan haar te 

leveren. 

Het voorstel van den Gouverneur-Generaal werd voorafgegaan door do 

volgende inleiding. 

"Door den Heere Gouverneur-Generaal aan de vergaderingh te kennen 

"gegeven zijnde, dat welgera. Zijn Edelheyt zijne.gedagten al lange heb 

"bende laten gaan over de maniere van den verkoop van amphioen alhier 

"ter plaatse, nademalen deselve zijn Edelh. van die natuur was te voren 

"gekomen, dat hoeseer de avancen ook aanmerkelijk voorquamen, egter 

"daerop met geen volkomen sekerheyt konde werden becijffert voor het ver 

"volgh, om het ongemeene verschil dat men in den prijs van het eene jaar 

"ofte het andere alhier, zoo in dit articul, als alle andere poincten van 

"negotie komt te ontmoeten, buijten dat ook te meermalen gelijk ook 

"jongst weder gebleken is, eenige van de verkochte parthijen, door de ko 

"pers onafgehaalt in de pakhuizen zoo lange blijven staan, tot dat die wel 

"voor rekening van de kopers voor de tweede maale zijn verkocht, dog 

"het nadeel bij de Compagnie gedragen geworden, alsoo men d' eerste 

"kopers selden of nooijt bij sodanigen geleegentheid vinden konden, gelijk dat 

"ook ontwijffelbaar omtrent eenige der parthijen tan de jongste verkoop in 

"de maand Maart 1744 soude hebben plaats gehad, indien se met de aan 

"komste der schepen Noortwolfsbergen en de Jonge Willem, uit Bengale, 

"op den 23 Augustus passato en dus na een lang verloop van het op den 

"30 April jongstleden geeijndigt tweede termijn ter sessie van den 2 Ee 

"bruarij deses jaars bepaald, niet hadden komen te ontwaren, dat daar 

"mede geen amphioen alhier was aangebragt geworden, hetwelk dan ook 

"veroorzaakt heeft, het reijsen van dies prijse, en het verzoek tot beko 

"ming van de gekogte parthijen door eenige Chinezen op den 17den dezer 

"maand, na het aangeteekende ter resolutie van dien dage, en welke in 

"convenienten zijn Edelheijt vermeende dat te boven zoude komen cn ook 

"te bepaalen 
wesen een vaste avance, na het geene welgcmelde zijn Edel 

"hcijt hadde begreepen, cn ter ncdergcsteld bij een geschrift, dat daarvan 
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"ontworpen hadde, en bij resumtie bcvondcn wierd te weescn van de vol 

"gende inhoud." 

Nadat bet uitgewerkt voorstel van den Gouverneur-Generaal was voor 

gelezen, werd daar over gedelibereerd en in aanmerking genomen "dat na 

"demaalen het groote oogmerk omtrent den amphioenbandel is, de Com 

"pagnie daarvan zoo veel mogelijk privatief te doen gaudeeren, men ook 

"niet anders dan voorvorderlijk tot dat doelwit rekenen kan bet extcn 

"deeren van bet interest dat de Compagnie daerin heeft tot soo veele andere 

"menschen, ja de gebeele Colonie alhier, dewelke door den teijdt daaraan 

"gelegen zal leggen, dat er geen andere ampbioen inkomt als die van de 

"Compagnie; buijten dat ook in 't geheel sulke societeijten voordeelig zijn, 
"eensdeels door de profijten die sij geven over bet gebeele ligchaam en die 

"instedc van winsten op koopmanschappen door den tijdt veranderen in 

"een goeden interest van uijtgestelde penningen. Soodat een maatig profijt 
"voor een Societeijt nog toereijkende is en een kleijn verlies baar niet 

"deeren kan door het groote lighaam dat daaraan participeert, maar ook 

"omdat op deese wijse een dubbeld roullement van penningen wert verwckt 

"in den handel, eens met het geld dat gefourneert werd, en eens met de 

"acties of portien in de Societeijten, tot een dubbeld voordeel en meerdcr 

"leven in de negotie; waarbij nog komt dat in al sulke fondsen een ieder 

"soo wel buiten als binnen 's lands seer gemackelijk deel nemen, en dus 

"het interest van de gantsche Colonie daerdoor ook verder geextendeert 

"werden kan, en de Compagnie al egter op desen voet mag hopen bij den 

"Amphioenhandel te zullen kunnen profiteeren circa een millioen guldens 

"jaarlijks, vooral soo de prijsen in Pattena, gclijk niet buijten apparentie 

"is, wat mogte dalen, het welke alles is wat men van een enkeld articul 

"van negotie pretendeeren off vcrwagten kan. Zoo wierd om alle dese re 

"denen, met eenparigheijt van stemmen, goedgevonden en verstaan in het 

"ter nedergestelde bij bet voorsz. project te conscnteeren 1.55 

Aldus werd het denkbeeld verwezenlijkt, om aan den sluikhandel ,-voor 

zoo veel Java betreft, zijnc voornaamste werktuigen te ontnemen, ter zelf 

der tijd die werktuigen dienstbaar makende aan de bevordering en uit 

1 Resolutie des Kasieels, 24 September 1745. 
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breiding van den geoorloofden opiumbandel en daardoor van de inkomstert 

der Compagnie. 

Op den 80,tott November 1745 verkreeg de inmiddels tot stand gebragte 

-vereeniging, onder den naam van "de AwfioetirSocieteit" een uitsluitend 

octrooi, voor den tijd van tien.jaren, emdigende met ult? Augustus 1755. 

Dat .octrooi, aan welks inboud wij verwijzen l, is vervolgens vati tijd tot 

tijd, met eenige veranderingen, verlengd geworden*, tot dat, op ult? No 

vember 1792, de Societeit, bij ontstentenis van verdere verlenging, regtens 

ophield te bestaan. Zij bleef evenwel, gelijk wij nader zullen zien, nog 

tot bet jaar 1794 in bet daadzakelijk bezit van den opiumbandel. 

Gelijk wel te voorzien was, beantwoordde de Amfioen-Societeit niet aan 

bet oogmerk barer oprigting, om namelijk den sluikbandel op eene afdoende 

wijze te beteugelen 
en aan de Compagnie de voordeelen te bezorgen van 

een geregeld jaarlijksch debiet van 1200 kisten opium. Wij zullen later 

zien, dat reeds, van bet jaar 1762 bet debiet zich ter naauwernood op 800 

kisten kon bandbaven. Eene aanzienlijke klasse van ingezefenen, vroeger 

op de eene of andere wijze in den sluikbandel betrokken, kreeg nu wel 

belang in bet bestrijden van den onwettigen invoer van bet beulsap, maar 

bet aantal dienaren en burgers, die geene aktiebouders waren, bleef groot 

genoeg om zicb met den sluikbandel in te laten, vooral toen na eenige 

jaren de meeste aktien het eigendom waren geworden van gerepatrieerden, 

en van erfgenamen in Nederland wonende. Er was een oogenblik waarin 

slecbts 67 van de 300 aktien op Java waren gedomicilieerd! 

De plaatselijke prijsverbooging, door de tusschenkomst der Amfioen 

Societeit te weeg gebragt, bood den sluikhandelaar een nieuw lokaas 

aan. Vroeger bestond dat lokaas in het verschil tusschen den inkoops 

prijs in Bengalen, vermeerderd met vracht en andere onkosten, en den 

1 Zic bijlagc N?. 2. 

2 Zie Patriasche Missives van den 25sl*n October 1764, 21 October 1765, 18 Octo 

ber 1771 en 20 October 1773; Resolutie des Kastecls van 29 November 1774; . Am 

sterdamsche Kamerbrief van 8 December 1774; Zeeuwsche Kamerbrief van 30 Decem 

ber 1776 ; Resolutie des Kasieeh van 29 December 1778 en Fatriasche Missives van 

25 September 1778, 23 October 1779 en 7 December 1782. 
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natuurlijken prijs op Java, een verschil, soms aanzienlijk, maar soms ook 

betrekkelijk geririg. De Compagnie had sedert de traktaten van 1677 en 

1678, die haar den alleehhandel in het artikel op Java schonken, steeds 

de markt gevolgd ; zij verkocht te Batavia in het publiek aan den meest 

biedende, nu en dan met een groot, op andere tijden met een klein avans. 

Thans was een kunstmatige prijs in het leven geroepen. De Compagnie 

bedong eene winst van / 500 a / 600 per kist van de Amfioen-Socie 

teit, die op hare beurt eene evenredige prijsverhooging moest eischen van 

de koopers uit de tweede hand. Het opium zal mitsdien in het bin 

nenland doorgaans eene. hoogere waarde hebben gehad dan vroeger, welke 

hoogere waarde als eene premie voor den smokkelaar kon worden be 

schouwd, immers zoo lang de hoeveelheid, door de tusschenkomst van 

de Amfioen-Societeit aan den verbruiker geleverd, beneden de wezenlijke 

behoefte bleef. 

Te Batavia nam men eene plaatselijke maatregel, die tot verhooging van 

den consumptieprijs aldaar strekken moest. Het verpachten van het uit 

sluitend regt om opium te mogen bereiden en in het klein verkoopen 

werd beproefd. Die pacht, de eerste van hare soort in de administratieve 

geschiedenis van Ne^rlandsch-Indie, werd met 1 Januarij 1747 aan den 

kapitein der Chine'ezen, lim beeng kang verleend, met interdietie echter om 

madat te mogen verkoopen binnen de stad, de zuider voorstad en de blok 

ken beoosten de stad tot aan den Paraweeschen weg *. Inde conditien dier 

pacht wordt de benaming van madat-kitten niet gebruikt; er is slechts sprake 
van "huijsen daar madat gekookt, gerookt cn vcrkogt wordt," en het 

schijnt zclfs, uit eenen spoedig daarna genomen antidotalen maatregel, dat 

de madat-kitten, zoo als zij thans bestaan, toen nog niet bekend waren. 

Toen de pacht ruim drie maanden had gewerkt, werd namelijk in cenc 

extra-ordinaire vergadering van GouverneuivGeneraal en Baden bcsloten, 

dezelve met ult?. April 1747 weder in te trekken, "en het rooken en 

"verkoopen van madat, even als bevorens, aan een ieder toe te laten, 

"onder deze conditie nogthans, dat het laatstc aan geenc slaven sal mogen 

1 Voonoaarden der gewone kmdsmiddelen te Batavia, gerevideerd en geamplYeerd in 

Bade van Indie, op den 13J,>n December 1740. 
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"geschiedcn, nochtc ook niet binricn de limieten tcr resolutic van den 

"13den December 1746 en de daarvan gcformccrde condition in het brecde 

"vermelt, maar op arbitraire draff en te interdiceeren het sitten van madat 

"rokerSy bij forme van kroegh, of gemeemame rookplaetsen, en also dit laatste 

"point geheel en al af te schaffen 1". 

De gronden voor deze afschaffing aangevoerd, waren, dat de pachter en 

zijne onderpachters zich aan de gestelde restriction niet gestoord, maar van 

het verleende privilegie misbruik gemaakt hadden, zoo dat, "in stede van 

"daardoor te bereijken de goede oogmerken waarmede de voorzeide pacht 

"is ingevoert, integendeel hetselve tot prejuditie van vele komt te strec 

"ken , doordien sommige sig verbeelden straffeloos, on der den dekmantel van 

"dese vergunning tot het roken van mad at, op sekere gepermitteerde plaat 

"sen te mogen favoriseren allerleij versamelinge van quaad volck en con 

"venticulen, daar veeltijds den toeleg wordt beraamt tot roven en steelen, 

"sonder dat de dienaren van de Justitie haar aldaar vermogen op te pak 

"ken, so sij anders daarvan niet te overtuijgen sijn. Ongerekend de strem 

"ming die de pachter verwekt in den debiet van den amfioen, eensdeeis 

"door dies excessive verduring also diverse andere pachters exhorbitant op 

"dat goed winncn willen en ten anderen, door het beletten van dies pre 

"paratie aan de aankomende handelaars, het een en ander blijkende bij 

"deswegens gepresenteerd berigt van den Drossaart trabe." 

De consumtieprijs in de Oostelijke provincien van Java werd ter zelfder 

tijd opgevoerd door het verhoogen van 10 op 20 Bijksdalers per kist, 

van het nitgaand regt bij den uitvoer van Batavia geheven, behalve 4? 

Bijksdalers voor waaggeld. Dit blijkt uit de pachtconditien van de nu 

voor het eerst ingestelde pacht van den boom 2. 

Het 17dc artikel der vastgestelde voorwaarden voor die nieuwe pacht, 

luidt als volgt: "Den amphioen, welkers invoer (door particulieren) op 

"de daartoe gestelde straffen verboden blijft, zal bij den uijtvoer betalen 

"van ieder kistje ticintig Bijksd. voor uitgaande regten, sonder eenige re 

1 Resolutie des Kasteels, van den 13<*en April en Advcrtentie van 19 April 1747. 

2 Voorioaarden der gewone landsmiddelen ier stede Batavia enz., bij resolutie van 

13 December 174G. 
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"factie op den prijs of markt, hier of elders, en den pagter van den boom, 

"ten wiens behoeve dit uijtgaand regt wordt gebeft, zal daarentegen ook 

"weder verpligt zijn tegens de sluijkerijen in den amphioen zoo zorgvvuldig 
"als omtrent andere dingen te waken, en wanneer hem iets daarvan voor 

"komt, verre van door betaling van zulk een of grooter inkomend regt 

"zig te laten corrumperen, hetzelve niet mogen verzwijgen, zonder aan lijf 

"of leven strafbaar te zijn, na exigentie en bevinding van saken." 

Te dier tijd was bet verkoopen van madat in het klein, in de Ooste 

lijke Provincien van Java nog niet verpacht, maar de kist opium was 

onderhevig aan een inkomend regt van 10 Bijksdalers en verder aan eene tol 

van 20 Spaansche Eealen, bij vervoer naar het binnenland. Door dit 

een en ander was de kist opium met 54 \ Rijksdalers aan regten boven den 

Bataviaschen prijs bezwaard, alvorens den verbruiker op Java te bereiken. 

De volgende uittreksels uit eene verzameling, getiteld: "Javasche 1 ver 

"pagtingen, alle voor den tijd van drie jaren, ingaande 1 Jan. 1752 en 

"eindigende ult? December 1754," zullen een vrij duidelijk denkbeeld geven 

van de toenmalige finantiele inrigtingen, in het gedeelte des eilands waar 

van thans sprake is, voor zoo veel het debiet van opium kan geacht wor 

den daarin betrokken te zijn. 

"Art. 2. De pagter van de Sabandharije (dat wil zeggen van de inko 

"mende en uitgaande regten) sal teffens ook pagter van de tolpoorten zijn." 

"Art. 3. Dog sullen op een Sabandharije uijterlijk niet meer als drie 

"tolpoorten mogen weezen, waarvan de plaats sal werden aangewezen aan 

"den pagter.'' 

"Art. 4. Nogthans mag er maar eens tol geheven worden van de op 

"gaande goederen en niet aan iedere tolpoort eens." 

"Art. 0. Ook mag er op eenige basaars in de bovenlanden, of ergens 

"elders, waar het ook moge sijn, geen thol of basaargeld, poortgeld of 

"eenigerhande gerechtigheijt van goederen, die gekogt of verkogt werden, 

"genomen werden; en dus blijft er geen andere thol dan de uitgaande en 

"inkomende zee-thol alleen, en voor de goederen die opgevoert werden van 

1 Men herinnert hier dat Java, volgens het toenmalig spraakgebruik, de Sundaschc 

distrikten niet omvatte. 

9 
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"van do strandcn, ccnmaal do landthol, aan do tholpoorten te betalen, 

"sonder nicer." 

"Art. 7. .De opgaande thol aan de poortcn is vijff ten hondert, uijtgeson 

"dert alleen de ampldoeu, waarvan op Java betaalt Avert, gelijk thans in 

"gebruijk is, ticintig spaense realen, bet picol." 
"Art. 8. De zeetbol, inkomcndc, is vijff van de hondert, uijtgesondert 

"de volgende articulen: 

"1?. De ampkioen betaald op Java overal tlimi rijxdalcrs bet picol, docb op 

"Cheribon, Gebang en Indramayoc twintig, dewijl daar geen tbolpoorten zijn." 
Uit dit alles volgt dat er ook nu nog geene, van regeringswege verpachte, 

inadatkitten in Oostelijk Java waren, en dat mitsdien de toestand op de 

bladzijden 112 en 113 beschreven, in 1754 nog voortduurde. 

Blijkens bet 40e art. van bet oktrooi der amfioen-societeit, was zij be 

vocgd tot bet in dienst nemen van gewapende vaartuigen, om tegen de sha 

kers tc kruisen. Het blijkt niet dat zij zich die middelen immer heeft 

aangeschaft. 

De Regering deed, van haren kant, nieuwe pogingen om den onwettigen 
handel te beteugelen. Direkte middelen werden door indirekte geschraagd. 
Reeds in het eerste tijdperk van het bestaan der Maatschappij, had het 

tegengaan der weelde, als aansporing tot het najagen van ongeoorloofde 

winstcn, in de oogmerken der bewindhebbers gelegen. De Gouverneur-Ge 

neraal mossel gaf aan de sumptuaire wctten van vroeger tijd in het jaar 

1755 eene groote uitbreiding, door, te gelijk met een nieuw plakkaat tegen 
den morshandel, uit te vaardigen het bekende "Reglement tegen de pracht 
"en praal." 

De volgende bijzonderheden zijn, als bijdragen tot de wijze waarop de 

smokkelhandel destijds gedreven werd, niet onbelangrijk. 
De ondervinding geleerd hebbende, dat de "lorrendraaijers" dikwijls de 

havens van Java bezochten, onder het voorwendsel van gebrek aan water 

en 
ververschingen, werd het in acht nemen van eene norsche stroefheid, 

jegens alle vreemde schepen, als regel voorgeschreven. Men verstrekte hun het 

hoog noodigc, wees het vordcre van de hand en 
gaf onbewimpeld te kennen, 

dat een gerekt verblijf onaangenaam zou zijn. De Engelsche ingezetenen 
van Bcnkoclen (op Sumatra), die onder verdenking lagen van zich bijzon 



BE OPITJMHANBEL IN NEBEPL. INBIE. 129 

der op den sluikhandel toe te leggen, zagen hunne vaartuigen dan ook wel 

dra uit onze havens gebannen. Het ongerief daaruit voor die bezitting 

geboren, gaf aanleiding tot het naive aanbod der Engelsche ambtenaren 

aldaar, om zich van den morshandel in opium te onthouden, mits men hun 

den aanhanden zijnde voorraad afkocht, "en aan het etablissement van Ben 

"coelen weder als bevorens, alle hulp en geriefTelijkheid in de correspon 

"dentie met Batavia wilde bewijzen 

Gedurende de reize over Java van den Gouverneur-Generaal van imhoff 

in 1746, werd overal aan de Javaansche regenten ingescherpt, dat de naau 

were betrekking waarin zij thans tot de Compagnie waren gekomen, hun 

het tegengaan van den sluikhandel, vooral in opium, tot pligt maakte. 

Op den 29sten April 1746, werd bij een bevelschrift, uitgevaardigd te 

Sambilangan op het eiland Madura, aan alle aanhalers of ontdekkers van 

sluikwaren, de voile waarde derzelve toegezegd als belooning. 

Uit dat stuk blijkt, dat de smokkelaars hunne waar veelal bragten op 

het eiland Bawean, en dat zij gewoonlijk kwamen van Malaka, Djohor, Su 

matra's binnenkust, Palembang, Bangka, Blitong, Bali, Bandjermassin en 

andere plaatsen op Borneo. Ook te Balemboangan en andere havens op 

Java, waar de Compagnie zich weinig of niet kon doen gelden, werd sluik 

handel gedreven 2. 

De invloed der Compagnie in den uitersten Oosthoek van Java was des 

tijds zeer gering. De distrikten van Malang, Antang, Lamadjang en Poe 

ger waren in het bezit dergenen, die vroeger de Balische partij en die 

van den beruchten Soerapati hadden omhelsd. Zij stonden in gestadige 

gemeenschap met de op Noessa-Barong (een klein eiland op de Zuidkust 

van Java) uitgewekene Balemboangers, waarbij zich gevoegd hadden vele 

Baliers, als ook handelaars en zeeschuimers van Mandar en Boegis. Eerst 

in 1767 werd in eerstgemelde distrikten het gezag der Compagnie eeniger 

mate gevestigd, door het ten onderbrengen van Malajoe ICoesoema, den 

nakomeling van Soerapati. Tien jaren later (1777) werd het uitroeijen 

van het roof- en smokkelnest op Noessa-Barong volbragt, door het wegvoe 

1 Secrete resolutw van 23 April 1745. 

2 
Dagregister der reize van den Gouverneur-Generaalvan imhoff, in 1746. 

9 * 
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ren naar Java van de gansche bevolking, die, ten getale van twee duizend 

zielen, over onderscheidene provincien werd verdeeld *. 

In dien tijd werden Sumanap en Bawean nog beschouwd aals konkelnes 

"ten voor smokkelaars en lorrendraaijers." Die van bet laatstgemelde ei 

landje werden bescbreven als "bij nagt en ontijden met kleijne vaartuigjes 
"over en weder varende en op afgelegen plaatsen met bunne sluijkwaaren 

"op Java landende, onder Lassum en Touban." Zij lagen zelfs onder ver 

denking van verstandhouding met de zeeroovers en van regtstreeksche ge 

meenschap met verboden bandelplaatsen, zoo als Djobor en Riouw. De Com 

pagnie had er geene ambtenaren om een oog in het zeil te houden. Het 

inlandsch hoofd, dat zich onbevoegdeKjk Pang er an liet noemen, deed wat 

hij goed vond, en kwam slechts nu en dan homage bewijzen te Samarang 2. 

Was dit, de toestand van Bawean nog in 1780, vroeger zal men zich 

daar en te Sumanap gewis op grooter schaal aan den sluikhandel hebben 

overgegeven. Malaka, Benkoelen en de Westkust van Borneo schijnen de 

stapelplaatsen van den verboden opiumbandel te zijn geworden, toen de En 

gelsche schepen zich niet meer op de kusten van Java durfden wagen. Van 

die twee plaatsen werd de opium, in kleine hoeveelheden, met inlandsche 

vaartuigen, overal heen gevoerd. Wat voor Oostelijk Java bestemd was, 

ging in de eerste plaats naar Bawean, Sumanap, Noessa-Barong en Bali, en 

werd van daar binnen gesmokkeld. In 1765 werden 68 kisten opium uit 

de Engelsche schepen Camis en Neptune aangehaald, welke men met het 

voormelde doel te Malaka wilde aan wal brengen. 

Niet altoos echter viel de handhaving der 'bestaande verbodsbepalingen 
in zulke eerlijke handen, en er is alle grond om te vermoeden, dat het 

sluiken van lieverlede weder algemeener geworden was onder de dienaren 

der Compagnie! In het jaar 1800 verrijkte een Engelsch zeeman de hy 

drographie van Indie met de vruchten eener twintigjarige ondervinding 3. 

1 Memorie van den afgaanden Javaschen Gouverneur en Directeur j. r. van der 

burgh , aan zijnen opsolger j. siberg, dd. 19 Sept. 1780. 

2 JJt supra. 
3 ii. m. ellmore , The British mariner's directory and guide to the trade and navi 

gation of the Indian and Chinese seas. 
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Sedert 1783 had hij aldaar niet slechts van haven tot haven gevaren, 

maar ook gehandeld en gesmohkeld, en deelde nu aan zijne landgenoten 

mede, hoe men het aanleggen moest om eene lading van 500 kisten 

opium in het gebied der Nederlandsche 0. I. Compagnie aan den man te 

brengen. De eerste bezitting in zijne instruction voorkomende is Malaha; 

daar, zegt hij, was kans om 100 kisten opium te verkoopen. Op Lingga 
konden 20 kisten te gelijk afgezet worden, hoezeer er jaarlijks behoefte was 

aan 50 tot 100 kisten; op Bangka kon men niet meer dan 10 kisten op 

eenmaal kwijt raken, omdat de bezoeken der smokkelaars zich daar nog 

al snel opvolgden; de tegenwoordigheid der Compagnies-kruisers was geen 

beletsel, mits men zekere beleefdheden in acht nam, die de bevelhebbers van 

alle vreemden verwachtten. 

"Inmiddels (dus vervolgde hij in substantie) is uwe barkas van Muntok 

"naar Palembang gezonden, onder voorwendsel van de watervaten te vul 

"len, doch eigenlijk om den resident en den Sultan te vragen of zij gene 

"gen zijn zalcen te doen. Des noods kunt gij aan eerstgemelden specie of 

"opium achterlaten, naderhand weder te Palembang aangierende, om de re 

"kening te sluiten. Te Batavia aankomende, moet gij uwe gansche lading, 
"ook opium1, aan de regering aanbieden, met achterhouding van 20 of 

"30 kisten voor den partihulieren handel. Nu moet uitgevischt worden of 

"de Eiskaal of Shabandar ook nog een eigen voorraad opium hebben; 

"zoo ja, dan zijn er geene zaken met hen te doen en moet men zeer op 

"zijne hoede zijn; hebben zij geen voorraad, dan is er kans dat zij den uwen 

"nemen, behoudens levering op een der kleine eilanden nabij de reede. Met 

"ondergeschikte personen kan ook gehandeld worden, zoo als met den Baas 

"van Onrust, met den beunhaas (the Whipper-in) die op Edam woont, en 

"met den Vice-Vice kommandeur op Kuipers-eiland 

Te Mampawa (Borneo) konden destijds 500 kisten opium 'sjaars worden 

verkocht; te Sambas was de behoefte iets grooter; Soekadana was insgelijks 
eene zeer goede markt 2. 

1 Hoe het kwam dat, in den tijd door ellmore bedoeld, opium door Engelschen te 

Batavia werd aangebragt, zal blijken uit den verderen loop van dit verhaal. 

2 
Ellmore's, Director;/ etc. 
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Hoewel deze bijzonderheden betrekking hebben tot verscbillende jaren van 

de tweede helft der vorige eeuw, de laatsten zelfs tot een tijdvak betwelk 

wij in ons geschiedkundig overzigt nog niet bereikt hebben, zoo geven zij 
evenwel een vrij duidelijk denkbeeld van den staat des opiumhandels, der 

tig jaren nadat de Amnoen-Societeit in voile werking was gekomen. Die 

staat was, uit het oogpunt der Compagnie, niet gunstig, want men rekende 

dat jaarlijks 500 kisten ter sluik werden ingevoerd op Java, zoodat het on 

mogelijk werd, de bij het oktrooi der Amfioen-Societeit bepaalde 1200 kis 

ten opium aan den man te brengen i. De Gouverneur-Generaal en Raden 

zagen zich dan ook genoopt om in 1778 nieuwe bepalingen uit te vaar 

digen, met het doel om den handel en de vaart met de plaatsen, bekend 

als de stapel- of verzamelplaatsen der sluikers, te beletten of onder eene strenge 

politic te brengen. Daartoe moest Ratavia het middenpunt worden van de 

kustvaart; alle schepen en praauwen komende van Malaka, Palembang en 

den Overwal2, of derwaarts bestemd, moesten zich te Batavia komen voor 

zien van passen, die niet verleend werden dan na eene strenge visitatie. De 

vaart van en naar Djohor en onderhoorigheden en langs de Maleische kust 

werd geheel verboden. 

Alvorens deze schets van den Opiumhandel in Nederlandsch Indie te ver 

volgen, moeten wij eenige oogenblikken stilstaan bij de groote moeijelijk 
heden welke aan de Compagnie van lieverlede door de Engelschen werden 

in den weg gelegd, met opzigt tot het doen van hare inkoopen in Bengalen. 

Twisten met de Engelschen in Bengalen. 

De inkoopen van opium in Bengalen hadden nimmer ernstige belemme 

ringen ondervonden. Er bestond vrije mededinging tusschen de agenten 
der onderscheidene Maatschappijen. Elk had zijne Gomasta's of inlandsche 

makelaars , die zich naar de opium-distrikten begaven en door middel van 

Pykars of onder-makelaars, de vereischte overeenkomsten sloten voor hunne 

meesters. Niet altoos gelukte bet hun, zich gemakkelijk van dien last te 

1 
Verhandeling van w. craane , oud Secretaris der Hooge Regering en voormalig Kas 

sier van de Amfioen-Societeit, 1791. 
2 De Westkust van Borneo. 
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kwijten. Nu eens werden landbouw, nijverheid en handel door binnen 

landscbe onlusten en oorlogen gestremd. Dan weder plaatsten gunstelingen 

van den Vorst of van de in het serail {zenana) heerschende schoonheid zich 

tusschen planter en Gomasta, en maakten het sluiten van eenigen koop, 

zonder aanzienlijke handvullingen, onmogelijk. Soms wierpen de Gomasta's 

verdichte zwarigheden op, ten einde prijsverhoogingen of trage leveringen 

te vergoelijken. Op andere tijden veroorzaakten de gewaagde speculation 
van bijzondere personen plotselinge prijsverhoogingen, die aan het uitvoe 

ren der bevelen van de Compagnie in den weg stonden. Hare dienaren 

maakten zich soms, voor eigen sluikhandel, meester van het opium, dat zij 

voor hunne lastgevers hadden behooren te koopen. 

Deze moeijelijkheden hadden zich reeds in de zeventiende eeuw doen ge 

voelen. In het jaar 1687 zonden de Bewindhebbers h. a. van rheede 

tot drakesteyn, Heer van Mijdregt, als Commissaris naar Bengalen, ten 

einde voorzieningen te maken tegen de kwade praktijken der Compagnies 

dienaren. Hij voerde een nieuw reglement in omtrent den handel, hetwelk 

door de Heeren Majores werd goedgekeurd, "maer soo haest was hij van 

"daer niet vertrocken, off die ordres sijn ten meerendeele weder in duijgen 

"geraeckt, en ongeobserveert gebleven 

In de laatste helft der 18de eeuw kwamen mededingers in den Bengaal 

schen handel opdagen, die nog minder, dan de bovengemelde, door het 

zenden van Commissarissen te bedwingen waren. De Engelsche Oost-Indi 

sche Maatschappij, na in 1675 een nederig agentschap in Bengalen te heb 

ben gevestigd, verkreeg in 1699, door een onderdanig en eerbiedig gedrag2 

jegens den Mogol, de vergunning om zich op grooter schaal te Calcutta te 

mogen inrigten. Zij ontwierp het plan van eene vesting, doch om geen 

argwaan op te wekken, zorgde zij dat daaraan slechts langzaam en onge 

merkt werd gearbeid. Zoo werden de grondslagen gelegd van het nog be 

staande Fort William. Vijftig jaren later trad de Britsche handels-ver 

eeniging op als eene krijgvoerende mogendheid, bij gelegenheid dat de oor 

log tusschen Engeland en Erankrijk een grooter aantal soldaten had doen 

1 
Manuscript van van dam. 

2 
"Bij the most submissive and respectful behaviour." Mill's History of British India. 
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in dienst nemen, dan tot bloote bescherming werden vereiscbt. De ver 

overings ontwerpen van Dupleix iokten die van CUve uit, en spoedig was 

de Engelsche Compagnie gewikkeld in de oorlogen, die bet Indische schier 

eiland onopboudelijk verontrusteden. De invloed der Engelschen nam ge 

stadig toe, nadat de rampen van het jaar 1757 waren te boven gekomen. 

In 1759 deed de Hooge Eegering te Batavia eene poging, om ook den 

Nederlandschen invloed in Bengalen te doen stijgen. Eene versterking van 

militairen, bestemd om in de Nederlandsche factorij te Chinsura post te 

vatten, werd door clive, in naam van de inlandsche Overheid, aan 

gevallen en verslagen, hoewel de republiek destijds in vrede was met Groot 

Britannie. In 1765 werd aan de Engelschen door den Nabob van Bengalen 

(thans een bloot werktuig in hunne handen) de verdediging van dat landschap 

opgedragen. De aldus verkregene magt werd in dat zelfde jaar benuttigd 
om van den Mogol te verkrijgen een firman, de Engelsche 0. I. Compagnie 
verklarende tot zijnen Dewan (schatgaarder) in Bengalen, Behar en Orissa. 

Het was deze hoedanigheid, die de Engelschen in staat stelde, om de 

zijdelingsche middelen, dusver tot het verdringen van den handel der Neder 

landers in het werk gesteld, door openlijke maatregelen te doen opvolgen. 
De kwellingen en afpersingen, dusver door of in naam van den Onderko 

ning of Soebahdar, op geheime aandrang der Engelschen, jegens de onzen 

gepleegd *, werden nu vervangen door daden, waartoe de Dewan (schat 

gaarder) van den grooten Mogol zich bevoegd achtte. 

Een voorbeeld der vroegere kwellingen zal niet te onpas zijn. In 1761 

wist de Heer macquire, hoofd der Engelsche factorij te Patna, den Soe 

bahdar te overreden tot het uitvaardigen van een bevelschrift (perwannak), 

waarbij aan hem (macquire) het uitsluitend regt tot het opkoopen van 

opium werd verleend, hoezeer die Soebahdar geenerlei bevoegdheid had om 

inbreuk te maken op den vrijen handel, den Hollanders bij firman van den 

Mogol, zijnen Souverein, geschonken. De ernstige vertogen en bedreigingen 
der Hollandsche ambtenaren waren oorzaak, dat de Heer macqjjire zijn 

privilegie aan den Soebahdar terug gaf2, waarschijnlijk uit vrees, dat de 

1 Memorie van den Heer l. taillefert, van den 17den November 1763. 

* 
Hij schreef op den 14 Mei 1761 aan het Nederlandsch Opperhoofd te Patna. "I re 
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toen reeds van alle kanten oprijzende klagten over de verregaande afper 

singen en knevelarijen der Engelsche ambtenaren in Indie, de aandacht van 

het Britsch Ministerie zouden trekken, wanneer zij ook door den Staat der 

Vereenigde Nederlanden, in den naam der Hollandsche 0. I. Maatscbappij, 
werden aangeheven. Dit voorval verbinderde den Heer ellis, vervanger 

van den Heer macquire, niet om zich in 1762 en 1763 nog dieper in> 

grijpingen in onze regten te veroorlooven 1, tot dat de Engelsche Gouver 

neur van sittart, in persoon naar Patna gekomen, het in eene monde 

linge onderhandeling met den delinquent zoo ver bragt, dat hij in tegen 

woordigheid van het Nederlandsche Opperhoofd plegtig beloofde, geen hin 

der meer te zullen toebrengen aan onzen opiumhandel. "Dan (dus zegt een 

"ooggetuige), het is naderhand gebleken dat het Engelsch Opperhoofd zig 
"die overeenkomst en der ordres van sijnen Gouvemeur weijnig bekreunde, 

"althans hij voer dien ongeacht voort met sijne geweldige handelwijze 2." 

Men weet schier niet waarover zich meer te verwonderen, over de onbe 

schaamde hebzucht van den ondergeschikte, of over de zwakheid van den 

meerdere, die onderhandelde en overreedde, waar hij had moeten bevelen 

en straffen. Hierbij moet echter worden in het oog gehouden, dat de En 

gelsche Gouvemeur destijds slechts eene stem had in het Collegie van "Gou 

verneur en Baden" en dat die stem te kampen had met die van vier of 

vijf Vnedepligtigen, van wie gezegd wordt: "of the council a great propor 
tion were deriving vast emoluments from the abuses, the existence of which 

"they denied 3." Hetgeen destijds in Bengalen voorviel regtvaardigt geheel 
de woorden van denzelfden schrijver: "The conduct of the Company's 

"servants furnishes one of the most remarquable instances upon record, of 

"the power of interest to extinguish all sense of justice and even of shame4.5' 

"turned the purwannah to the Raja, agreeable to my promise, the next morning, and 

"the same day wrote to all my Gomastah's to send back the copies. They are not ar 

rived as yet, but I daily expect them. However I shall again send them orders to 

"return them." 

1 Memorie van den Heer j. bacheracht, Directeur van den handel in Bengalen, 

dd. 12 February 1777. 

2 Vt supra. ^ 
3 Mill's History of British India, III, 295. 4 Vt supra, III, 300. 



136 
" 

DE OPIUMIIANDEL IN NEDERL. INDIE. 

In 1771, alzoo zeven jaren nadat de Engelsche O. I. Maatschappij was 

bekleed geworden met de waardigheid van Dewan, bleek het, dat hare die 

naren wel is waar groote sommen ingezameld, maar nog grootere verspild 

hadden. Be bewindhebbers (the Court of Directors) wakker gemaakt door 

de allerwege oprijzende stemmen, zagen de noodzakelijkbeid van eene meer 

onmiddelijke bemoeijing met de wijze waar op hunne dienaren zich van de 

pligten van het schatgaarderschap kweten. Zij wilden zich inlaten met de 

inkomsten van het Dewani, maar ook met de wijze waarop die inkomsten, 

in naam des Grooten Mogols, werden besteed. De toen beraamde maat 

regelen van controle konden evenwel niet spoedig genoeg werken om het 

ontstaan van een aanzienlijk te kort, in tegenspraak met vroegere verzeke 

ringen, te verhoeden. De Britsche Ministers, gebruik makende van de ver 

legenheid waarin de Maatschappij door de onberaden handelingen harer die 

naren werd gewikkeld, drongen haar de veranderingen in hare constitute 

op, die zij noodig oordeelden. De Parlementsakte van 1773 bepaalde on 

der anderen, dat aan het hoofd des bewinds in Indie zou worden geplaatst 
een Gouverneur-Generaal, met grooter magt dan dusver door den Gouver 

neur was uitgeoefend. Deze waardigheid werd opgedragen aan warren 

HASTINGS. 

Bij eenen brief van den 22sten October 1774, maakte hij zijne komst 

te Calcutta bekend aan de Nederlandsche bedienden, daarbij betuigende 

van zijn "earnest desire to promote the most cordial intercourse and reci 

procation of good offices," met gelijktijdige verzekering dat zij zouden 

kunnen rekenen op "every assistance towards the carrying on and facili 

tating the allowed commerce of your nation in these parts." 

De Nederlandsche bedienden waanden nu het einde nabij van hunne 

lange en vruchteloze worsteling tegen het zedeloos bestuur van fort Wil 

liam', hetwelk met de snelheid van eenen Proteus van gedaante verwisse 

lende, steeds de misbruiken, die het in de eene hoedanigheid bedreef of 

toeliet, van zich afwierp, door de magt te beschuldigen, die het, in eene 

andere hoedanigheid, zelf uitoefende. Nu als Compagnie, dan weder als 

Dewan, op eenen anderen tijd als Soebahdar handelende, was dat bestuur 

alles of niets, of een gedeelte van zich zelve, al naar mate het een of het 

andere voorgeven bevorderlijk was aan zijne oogmerken. Thans, meende 
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men, zou dat verdrietig strijden tegen een geheimzinnig en arglistig wezen 

De nieuwe Gouverneur-Generaal en zijn Raad waren door de Britsche 

Wetgeving met eene groote magt bekleed; hunne mannelijke en openhartige 

taal scheen de waarborg, dat de onloocbenbare regten der Nederlanders niet. 

langer zouden worden vertreden. 

Vol van dit vertrouwen gingen de Nederiandsche bedienden over tot bet 

opstellen 
van eene "memorie van beswaarenissen," die door twee bunner, 

de Heeren van danckelman en eilbracht, naar Calcutta gebragt en aan 

warren Hastings en zijnen Baad overgeleverd werd, met aanbod om de 

vereischte opbelderingen bij monde te geven. 

In die Memorie, gedagteekend Hougly den 10den April 1775, beriep men 

zich op de bestaande firmans van den Grooten Mogol, als de grondslag 

der toelating van beide Maatscbappijen (de Engelsche en de Nederiandsche) 
tot eenen geheel vrijen bandel in alle landsproducten. Na eene herhaling 
van den inboud dier Staatsstukken, zeide de Memorie, "in een woord, de 

"Compagnie heeft door de firmans verkregen een recht en gezag, zoo uit 

"gebreid en aanzienlijk, dat niets als openbaar geweld dezelve omver kan 

"stooten of vernietigen." Na te hebben herinnerd, dat behoudens kleine 

kwellingen van den kant der Inlandscbe regering, waarop gewoonlijk spoedig 
herstel was gevolgd, de inboud dier firmans steeds nageleefd en de handel 

ongestoord en voorspoedig gedreven was geworden, sprak de Memorie van 

"de aenmerkelijke revolutie van den jaare 1756. Van toen af aan (zoo 

"vervolgde het stuk), ofte eijgenlijk na de berovering van Kalcatten (Calcutta^ 
"en de op 's lands Soubab, door bet lot der wapenen, gemaakte progresse 

"in den jare 1757 , namen de vexatien band over band toe. In alle takken 

"van den handel wierden wij vermoeijelijkt, en jaar op jaar verminderd 

(^in onze respectieve insamen. Het regt om salpeter uit de eerste hand in te 

"koopen, wierd gestremd, door een uitsluitend veiiof van dies insaam, dat 

"Lord clive zig ten behoeve van de Engelsche Compagnie had weten te 

"besorgen. De opium, een zoo important artikel, zogt men ons meede te 

"ontwringen door onbeschrijfelijke dwarsdrijverijen en verdervelijke mono 

"polien van particulieren, "en het weijnige dat wij daarvan, als bij toela 

"ting, magtig wierden, moesten wij ten aller duursten betalen, sonder tot 

ophouden. 
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"nog toe, in verre na, zoo veel te konnen obtineeren, als er, ter voldoe 

"ning van onse gewoone eiscben, jaarlijx noodig is." 

De Heeren van danckelman en eilbracht werden uiterst beleefd te Cal 

cutta ontvangen, maar ten aanzien van den opiumhandel volgde geene voor 

ziening, hetwelk te opmerkelijker was, omdat een bevelscbrift van de Brit 

sche bewindslieden van 28 April 1775 , de opheffing beval van alle bestaan 

hebbende bindernissen omtrent bet inkoopen van lynwaden. Men gaf even 

wel voor, dat ook ten aanzien van bet opium voorziening volgen zou. War 

ren Hastings vroeg afschriften van alle aan de Nederlanders veiieende fir 

mans, nessaans en sunnuds, maar, voor dat bij die ontvangen bad, was reeds 

op zijn' last eene bekendmaking afgekondigd, waaruit duidelijk bleek dat 

bij zich, als dewan, bevoegd achtte om aan de Engelsche O. I. Compagnie^ 

welke hij vertegenwoordigde, het monopolie van den opiumhandel, zonder 

omwegen, te sehenken. "As the opium (dus schreven de Engelsche dienaren 

"te Patna, in antwoord op de klagten der Nederlanders, op den 31sten Au 

gustus 1775) as the opium "forms a considerable branch of the Company's 

"revenue, and is by no means esteemed an article of public commerce, we 

"do not think ourselves authorised to countenance any person in the provi 

sion there of without the express directions of our superiors." 

De Nederlandsche bedienden besloten nu de proef te nemen, of men van 

de Britsche zijde tot dadelijkheden zou overgaan, wanneer zij, ongeacht het 

verbod van den Dewan, gebruik maakten van den nog altoos jure bestaanden 

Eirman van den Keizer. Zij zonden, als van ouds, hunne Gomasta's naar 

de opiumdistrikten, om voorschotten te geven en overeenkomsten te sluiten. 

Het bleek nu dat het den Dewan ernst was, zich niet aan den keizerlijken 

Eirman te storen. De Nederlandsche Gomasta's werden verhinderd en mis 

handeld door de bedienden van zekeren Griffith, aan wien warren Has 

tings en zijne Baden inmiddels bet uitsluitend regt tot opkoopen van den 

opiumoogst badden verleend, ten spot der menigvuldige, bun door 
' 
de Ne 

derlandsche ambtenaren te Hougly geschrevene brieven. 

In Januarij 1776 werd eindelijk een antwoord ontvangen, gevolgd door 

een idtimatum van den 7den Februarij *, waaruit blijkt, dat inmiddels van 

1 Zie Bijlage N?. 3. 
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de Engelsche zijde het aanbod aan de onzen was gedaan om hun 900 

maunds (450 kisten) opium af te staan tegen inkoopsprijs, terwijl men ove 

rigens ontkende, dat het karakter, waarmede de Heer Griffith was bekleed, 

dat was van eenen monopolist; hij was blootelijk, dus beweerde men, een 

kontraktant, die op zich had genomen; al het opium te bezorgen, benoo 

digd bij de Engelsche Compagnie, welke evenwel, dus zeide men verder, 

zich als Dewan allezins bevoegd rekende om veranderingen te maken in het 

geen dusver had bestaan. 

Dit antwoord van den Eritschen Gouverneur-Generaal en zijne Eaden 

was een waardig vervolg op de reeds zoo dikwijls door de Nederland 

sche ambtenaren ondervondene equivocatien. Al was het waarheid, dat 

warren Hastings, als bestuurder der zaken van de Engelsche Maatschappij, 

met Griffith eene overeenkomst wegens de levering van opium aan die 

Maatschappij had gesloten, evenzeer was het waarheid, dat hij, in hoeda 

nigheid van Dewan, op den 8sten Maart 1776, en derhalve slechts eene maand 

daarna, een bevelschrift (perwannah) had uitgevaardigd, waarbij aan de plan 

ters werd verboden, aan andere Gomasta's dan die van Griffith opium af 

te leveren, met uitdrukkelijke vergunning om de voorschotten van die an 

dere Gomasta's ontvangen, voor zich te behouden, met verbod aan den 

regter, om de klagten aan te hooren, die deswege mogten worden gedaan1. 

Op den 12den Eebruarij, en derhalve voor dat de inhoud van dat bevel 

schrift aan de Nederlandsche bedienden kon bekend zijn, werden, in den 

Eaad te Hougly, de grondslagen van het aan de Engelschen te geven ant 

woord vastgesteld. Het lost zich op in eene wederlegging der Engelsche 

beweringen, maar tevens in het eindbesluit om het halve ei te verkiezen bo 

ven den ledigen dop. Mogten de Engelschen volharden, dan zou men van 

hun aanbod tot levering van eene bepaalde hoeveelheid opium, tegen in 

koopprijs, aan de Nederlandsche Maatschappij, gebruik maken; maar tevens 

trachten dat cijfer op meer dan 450 kisten vastgesteld te krijgen. Dit is 

evenwel niet gelukt; de Engelschen deden het aanbod van 450 kisten, om 

dat dit de hoeveelheid was door de Compagnie, in het laatste jaar van den 

geheel vrijen handel, uit de eerste hand gekocht; zij achteden zich ongehou 

1 Zie bijlage N?. 4. 
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den om een voordeeliger jaar tot maatstaf te nemen van hun aanbod. Het 

werd na eenige onderhandelingen aangenomen en bleef als regel gelden tot 

in het jaar 1795, toen de oorlog tusschen Engeland en het Gemeenebest 

uitbarstte *. 

Nadat aldus de geschiilen met de dienaren der Engelsche 0. I. Maat 

schappij waren beslecbt geworden, door eene, ons door den nood opge 

drongene, overeenkomst, hernam de opiumhandel eenen geregelden, gedeel 

telijk nieuwen gang. Al wat de Compagnie meer noodig had dan 450 kisten 

'sjaars, moest zij van nu af uit de tweede of derde hand, en mitsdien 

tot veel hooger prijzen koopen, dan zij zou besteed hebben, ware de handel 

vrij en zij in de gelegenheid gebleven om onmiddellijk met de planters te 

handelen. In het vervolg werden ook inkoopen van opium te Batavia 

gedaan, meestal aangebragt door Engelsche handelaars. In tusschen was de 

Compagnie reeds sedert lang gewoon geworden aan het besteden van prijzen, 

ver overtrefFende die van den goeden ouden tijd, toen de Bewindhebbers 

aan Gouverneur-Generaal en Ba'den schreven. "'T is voorwaar geene geringhe 

"winst, die, volgens UEd. scbrijven, op de amphioen wort behaelt, wan 

"neer die tot 64 Bopias (/ 80) de man (maund) tot Pattena ingekoft 

"wort, en deselve op de Oostcust van Java weder van 320 tot 340 Bijx 

"daalers Jt picol (sijnde eijgentlijk twee man) wort verkoft en daerom is 't 

"noodigh, gelijck wij bemercken, datUEs mede practiseren, dat dien handel 

"voor de Compagnie alleen, immers zoo veel doenlijk werd geconserveert V 

In 1730 was de inkoopsprijs gestegen tot/162. In 1731 kochten En 

gelsche speculanten alles op voor/174 tot /181, hetwelk aanleiding gaf 

tot een bevel aan de Bengaalsche bedienden (die meenden dat zij door li 

mites waren gebonden) 
om den loop der markt te volgen 3. 

1 
Toen, in 1817, de kantoren der voormalige O. I. Compagnie in Bengalen door het 

Nederlandsche Gonvt. werden overgenomen, heeft het pogingen aangewend, om ander 

maal van het Britsch bestuur de jaarlijksche afstand van 450 kisten opium, tegen in 

koopsprijs, te bekomen. Die pogingen hebben geen gevolg gehad, blijkens verslag van 

den Kommissaris J. a. van braam, dd. Chinsurah, 29 Augustus 1817. 

2 
.Missive, 25 October 1G86. 3 Resohilie 16 Junij, 1732. 
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In het jaar 1760 was de inkoopsprijs / 222, in 1761 /278, in 1762 

/326, in 1763 /375 en in 1764 /402, per mcmnd. 

Bij het tweede artikel van het oktrooij der Amfioen-Societeit, had de 

Compagnie zich verbonden de kist opium te leveren voor 450 Bijksdalers 

courant of/1125 de kist van twee maunds. In 1768 kwam elke zoo 

danige kist aan de Compagnie te staan op /804. Zij won derhalve 

slechts / 321 per kist, en ondervond de onjuistheid der bij de oprig 

ting der Societeit gemaakte berekening, dat men zich daardoor van eene 

jaarlijksche winst van /1,000,000 op 1200 kisten, of van /833 per 

kist, zou verzekeren. Nu werd aan de Amfioen-Soeieteit onder het oog 

gebragt, dat men in 1745 niet had gerekend Op eene zoo aanzienlijke ver 

hooging als de inkoopsprijzen in Bengalen hadden ondergaan, dat eene 

evenredige vermeerdering van den oktrooiprijs met de billijkheid overeen 

kwam, en dat dd Societeit zich daarover te minder kon beklagen, omdat 

zij van haren kant partij trok van de "excessive prijzen waarop het slaap 

"sap inmiddels op Java was gestegen." Op die gronden werd de prijs in 

artikel 2?van het oktrooij genoemd, vermeerderd met 100 Bijksd. per kist, 

en alzoo gebragt op 550 Bijksdalers *. 

Wat de "excessieve prijzen" waren, in 1763 op Java gemaakt, is niet 

gebleken, maar zij schijnen niet bestendig te zijn geweest, want reeds in 

1767 zien wij, op het voorbeeld daar^oe door den Directeur reynier de 

klerk gegeven, al de ambtenaren der Societeit vrijwillig afstand doen van 

een gedeelte hunner salarissen, uit hoofde van de aanhoudend verminde 

rende winsten. Negen jaren later werden die jaarwedden weder gebragt op 

de vorige hoogte 2. 

Overigens zullen die "excessieve prijzen" hebben in verband gestaan met 

de betrekkelijk geringe aanvoeren van de jaren 1762, 1763 en 1764, te 

zamen bedragende 174,750 ponden, of slechts zoo veel als sedert de op 

rigting der Societeit jaarlijks was ontvangen geworden. Die geringe aan 

breng was (dit zij hier ter loops aangemerkt) te weeg gebragt "door de 

"zoo superieure als willekeurige rol die de Engelschen toen in Bengalen 

1 
Resolutie, 31 Maart 1763. 

2 Resolution van 13 Maart 1767, en 12 Maart 1776. 
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"speelden 
en welke hen animeerde tot eenen meer dan gewonen assuranten 

"morshandel langs Sumatras Westkust en Straat Malacca, van waar het 

"heulsap dan wederom vervoerd werd naar Borneo, Celebes, langs Java enz. 

"waardoor het genoegzaam onmogelijk geworden was de bepaalde hoeveel 

"heid van 1200 kisten aan den man te brengen 1." 

In 1776 werd bepaald dat de Amfioen-Societeit, boven den reeds vastge 

stelden prijs per kist opium, aan de Compagnie zou uitkeeren de helft van 

de daar op bij verkoop bebaalde winst 2. 

Eeeds hebben wij gezegd dat de Societeit in het jaar 1794 werd ontbon 

den. Die maatregel werd voorafgegaan door eene veeljarige wijfeling. Een 

rapport van twee ervaren dienaren der Compagnie, aan wie een onderzoek 

deswege was opgedragen, strekte tot verlenging van het oktrooi 3. Dit was 

ook het gevoelen van den schrijver van een stuk, ingeleverd aan de Staats 

Commissie, die in het jaar 1791 een uitvoerig verslag uitbragt over den 

Staat der Oost-Indische Compagnie, een onderzoek hetwelk de zending van 

de Heeren nederburgh en frykenius , als Commissarissen-Generaal, ten ge 

volge bad4. Op de plaats gekomen, oordeelden die Staatsdienaren daar 

anders over. Het was, na gehouden onderzoek, hunne overtuiging, dat de 

maatregel van 1756, "grootendeels haar doel was komen te missen, door 

"dien de aktien of aandeelen in de gemelde Societeit door alienatien, sterf 

"gevallen, als anderzins, voor ver het grootste gedeelte waren gekomen in 

"handen van lieden zich in Europa bevindende, terwijl die aandeelen welke 

"nog in Indie 'thuijs hoorden, meerendeels competeerden aan vermogende 

"lieden, ofte dienaren van de Compagnie, 
en derhalve de voorzeide in 

"tentie, gestrekt hebbende om de voorschreven Societeit te doen dienen tot 

"een vast en geaccrediteerd fonds voor de gemeente, om daarin haar Ca 

"pitalen en middelen te besteeden, door middel van voorschreven Societeit 

"niet langer kon worden bereikt, en dat ook de omstandigheden van de 

"Maatschappij en de drukkende lasten, welke zij moest dragen tot onder 

1 
Verhandeling van w. craane, enz., 1791. 

2 
Resolutie, 4 Jimij 1776. 

3 
Rapport der Heeren smith en van stockum, dd. 28 Dec. 1780. 

4 Resoluiie van BewindheUers, van 14 Mei 1791, in het werk getiteld: Siaat der 

generate' Nederlandsche 0. I. Compagnie II p. 199. 
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"houd en beveiliging van hare bezittingen, niet langer toelieten om een 

"gedeelte der voordeelen, uit den verkoop en het debiet der amfioen pro 

"fluerende, so en in 4ier voegen, als deselve tot dus verre door de amfioen 

"societeit waren genoten, aan partienlieren af te staan 1." Op deze en 

meer andere gronden, werd de Societeit verklaard te zijn ontbonden met den 

15aen Maart 1794, en werd de amfioen-handel verklaard te zullen worden 

gedreven door de Compagnie zelve, met vernieuwing van alle vroegere pu 

blication, placcaten en resolutien, waarbij die handel aan particulieren, op 

het scherpst, was ontzegd in alle bezittingen der Compagnie en hare on 

derhoorigheden in en bezuiden de Straat Malaka. Yan dat verbod werd uit 

gezonderd het opium te Batavia van de Compagnie gekocht, hetwelk mits 

dien zou mogen worden vervoerd naar alle plaatsen onder het gebied en de 

gehoorzaamheid der Maatschappij staande, "uitgenomen alleenlijk de pro 

"vintie Bandd alwaar de invoer van amfioen, als schadelijk geoordeeld wor 

"dende, ten eenenmaal wordt verboden." In de havens van Oostelijk Java 

mogt geen andere invoer van opium plaats hebben dan direht van Batavia; 

dienvolgens zou opium, uit die havens naar den overwal of elders uitgevoerd 

en aldaar onverkoopbaar bevonden, slechts te Batavia weder ingevoerd mo 

gen worden, na te zijn erkend geworden als opium herkomstig van de vei 

lingen der Compagnie 2. 

De opiumhandel werd nu opgedragen aan eene Amfioen-Birectie, bestaande 

uit eencn Directeur (een lid der Hooge Begering), twee Administrateurs, 

een Kassier en een Boekhouder, tevens belast met de functien van Scriba 3. 

Uit de voor die Directie beraamde instructie blijkt, dat men rekening 

maakte op een jaarlijksch vertier van 1000 kisten; dat die hoeveelheid 

op eenmaal, met eenen stilstand van tien of twaalf maanden, in het open 

baar verkocht zou worden, eerst bij opbod en daarna bij afslag. Van het 

zuiver rendement zou worden afgetrokken 7 J procent, om te worden ver 

deeld op de wijze in de instructie bepaald. Aan den Gouverneur-G-eneraal 

en den Directeur-Generaal werd elk 4/6 van de alzoo ingehouden procenten 

1 Placcaat van den 15 Maart 1794. 

2 Verbaal van Commissarissen-Generaal, 22 February 1791 

3 VI supra. 

10 
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toegewezen, vermoedelijk om het belang dier hooge ambtenaren aan dc 

uitbreiding van het debiet te verbinden *. 

Het ontbinden der Amfioen-Societeit bragt alzoo geene verandering in 

den opiumhandel te weeg. Een raderwerk, voor bet drijven van dien 

handel onnoodig en voor den Souverein onvoordeelig geacht, werd weg 

genomen, maar overigens bleef alles op den ouden voet. Be Amfioen-Bi 

rectie deed, wat vroeger de Amfioen-Societeit had gedaan: zij verkocM in 

het groot. Be voordeelen door de Compagnie uit het opium-monopolie 

getrokken, bleven zich tot zuiver commerciele winsten bepalen, namelijk 

tot het verschil tusschen den prijs van inkoop en dien van verkoop. Men 

liet zich niet in met het debiet in het klein. 

Bit dtiurde voort tot de komst van den Gouverneur-Generaal daendels 

op Java, in 1808. Hij keurde de toen bestaande inrigting van den amfioenhan 

del af. Bie handel, door de Commissarissen-Generaal geschat te zullen op 

brengen een voordeel van / 1,250,000 'sjaars, had, volgens hem,, genoegzaam 

niets opgeleverd. "Be gestrengste wetten, zelfs die van doodstraf op den 

"verboden invoer, waren (zegt hij) ontoereikende, zoodafe het debiet van het 

"Gouvernement zeer gering was, hetwelk voornamelijk aan den morshan 

"del in dat artikel toe te schrijven was, en waarbij de hooge ambtenaren 

6He veel belang hadden, dan dat er van hen eenige ernstige handhaving der 

"wetten was te verwachten 2." 

Be Amfioen-Birectie werd dan ook afgeschaft, en zoodra de stilstand bij 

de laatste verkooping dier Birectie bepaald, op den lsten September 1808 

was verstreken, werd van lieveriede overgegaan tot het verpachten der ma 

datkitten over geheel Java. Het stelsel in 1747 te Batavia, op eene kleine 

schaal, beproefd doch als gevaarlijk weder afgeschaft (zie p. 125), werd van 

en met het jaar 1809 algemeen ingevoerd. 

Tooraf echter nam de Gouverneur-Generaal een' tusschenmaatregel van 

eenen zonderlingen aard. Aan elken plaatselijken gezagvoerder werd een 

zeker aantal kisten opium van Batavia gezonden, toereikend voor de ver 

1 Verbaal van Commissarissen-Generaal, 22 February 1794. 

2 Staat der Nederlandsche 0. I. JBeziitingen onder hei bestuur van h. w. daendels, 

in de jaren 1808?1811, p. 18 en 102. 
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onderstelde behoefte van zes maanden; voor de waarde, gerekend tegen 1500 

piasters per kist, werd hij gedebiteerd, en men verwaehtte, van elks ijver, 
dat hij de hem toegezonden hoeveelheid binnen den bepaalden tijd zou heb 

ben verkocht. Hem werd veroorloofd, bij dien verkoop, eene winst te nemen 

van 100 piasters, zonder meer. Na eenigen tijd moest eene beeedigde ver 

klaring worden afgelegd van hetgeen omfcrent de wezenlijke behoefte van 

elk distrikt bekend zou zijn geworden. Kwade trouw zou met deportatie 
en cassatie worden gestraft. Alle verkoop en vervoer van opium, niet bij 

de Eesidenten ingekocht, werd verboden *. Spoedig daarna werd, uit hoofde 

van den geringen aanvoer en de toenemende duurte van opium, de Gou 

vernementsprijs verhoogd tot 1700 piasters per kist2. 

De Gouverneur-Generaal zond aan den Minister van Kolonien eene uit 

voerige opgave van de gronden, welke hem tot het nemen van dien maat 

regel hadden bewogen. 

"Nog een tweede bron (dus zeide hij) is ter vermeerdering van 's lands 

"inkomsten op Java door mij geopend, door eene' geheele nieuwe inrig 

"ting welke ik aan den handel in amphioen aldaar heb gegeven." 

"Van dat artikel, waarvan het gebruik, hoe schadelijk ook, eene onont 

"beerlijke en onveranderlijke behoefte bij de mindere Javanen geworden is, 

"bevreemde het sommigen, en klaagden bo venal de pachters der uitgaande 

"regten te Batavia, dat gedurende de laatste jaren bijkans geen enkele 

"kist naar het Gouvernement van Java's Noord-Oostkust werd uitgevoerd, 

"en zulks niettegenstaande men zich op goede gronden overtuigd hield, dat 

"de eonsumptie van hetzelve, onder de Javanen, in geenendeele was ver 

"minderd/5 

"Dan, hoe gemakkelijk het ook viel de ware redenen van dit vreemd 

"verschijnsel te bevroeden, de middelen om met de ontdekking van dezel 

"'ve, tevens aan 5s lands kas de voordeelen terug te brengen welke men 

"door dit sehijnbaar gebrek aan vertier moest derven, wierden onbeproefd 

"gelaten." 

"Trouwens, hoe konde zulks ook anders zijn, daar, wel is waar, de oor 

"zaken van dit verschijnsel eeniglijk gelegen waren in eene openbare over 

1 Bcsluit van 25 Mei 1808. 2 Besluit van 13 Augustus 1808. 

10* 
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"treding van de gestrengste wetten tegcn den handel in amphioen, maar 

"de Gouverneurs van Java, met hunne onderhorige residenten en andere 

"ambtenaren, in dat geval de eerste presumtive overtreders waren, en de 

"zen, zoo als het uit dit geheel verslag aan Uwe IJxcellentie genoegsaam is 

"gebleken, de magt der hooge Indiscbe regering te verre waren ontwassen, 

"dan dat zij aan eene getrouwe observantie der wetten konden worden 

"verbonden." 

"Dit kwaad dierhalve in zijnen eersten oorsprong willende aantasten, 

"heb ik vermeend daarin niet beter te kunnen slagen, dan door de Java 

"sche ambtenaren voor bet vervolg, door bun eigenbelang, van vermoedelijke 

"overtreders der wet in de eerste instrumenten tot handhaving van dezelve 

"te hervormen." 

"Om dit te bewerkstelligen heb ik in de eerste plaats de consumptie der 

"amphioen op Java doen begrooten, daarbij voornamelijk tot basis nemende 

"het vertier en de verzending welke in vroegere jaren derwaarts pleegden te 

"geschieden. Op welke grond, door deskundigen, berekend zijnde dat de 

"consumptie ruim op 400 kisten kan worden gesteld, zoo heb ik dit getal, 
"naar evenredigheid der populatie in elk gedeelte van Java's Noord-Oost 

"kust, over de verschillende prefecturen, het gezaghebberschap in den Oost 

"hoek en de beide hoven van Java, verdeeld; de respective prefecten en 

"gezaghebbers in den Oosthoek en de Ministers aan de Hoven tot het debiet 

. "der hun toegedeelde hoeveelheid verbindende, doch hen tevens daartoe, bij 

"uitsluiting, een ieder in den hunnen authoriserendc." 

"Daar nu de prijs waarvoor dit verpligt debiet aan de respective prefecten 
"is opgedragen, mede bepaald en gesteld is op 1700 Spaansche Eeaalen 

"de kist, terwijl de inkoop, ook thans nog gedurende den oorlog, waar 

"schijnlijk zal kunnen geschieden tegen Sp. 800 tot 900 de kist, zoo zal 

"dit artikel alleen eene aanzienlijke vermeerdering geven aan's lands inkom 

"sten tot ruim 400,000 Eds. zilvergeld 'sjaars V 

Het opium krachtens den genomen maatregel aan de plaatselijke Gezag 
hebbers gezonden en berekend voor de gegiste behoefte van zes maanden, 

was verdeeld als volgt. 

1 
Brief van den Gouverneur-Generaal daendels aan den Minister van Kolonien van 

het Xoningrijh Holland, dd. 12 November, 1808. 
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Samarang en de onderhoorige distrikten. . . .54 kisten. 

Soerabaja en 
onderhoorigheden. 

. . ..48 u 

Tegal. 9 // 

Pekalongan. 9 // 

Djapara.14 // 

Eembang.13 // 

De Vorsten-landcn.48 // 

In zes maanden.195 kisten. 1 

De beboefte van Tjeribon en bet westelijk gedeeite van Java was bier 

onder niet begrepen. Daarhecn werd geen opium van Gouvernementswege 

gezonden, vermits aldaar de invoer en bet debiet aan pachters waren afge 

staan. ? Het verdient te worden opgemerkt, dat de Gouverneur-Generaal 

daendels, bij het nemen van dezen tusschenmaatregel, uitging van het be 

ginsel, reeds zestig jaren te voren door den Baron van imiioff, bij het op 

rigten der Amfioen-Societeit, vooropgezet, dat men de ambtenaren, door het 

eigenbelang, van vermoedelijke overtreders der wet in handhavers derzelve 

moest trachten te herscheppen. Wij willen, overigens, het op de ambtenaren 

geworpen vermoeden niet als gehecl ongegrond verklaren, maar kunnen even 

wel de aanmerking niet terug'houden, dat de Gouverneur-Generaal daen 

dels, bij het vellen van zulk een streng oordeel, geheel schijnt te hebben 

uit het oog verloren de snel afnemende welvaart van Java in dat tijdvak, 

waaruit noodwendig cene vermindcring van debiet moest ontstaan. Maar 

wij komen op dat onderwerp terug, na het geven van cene korte schets, 

hoedanig, na den afloop der tweedc verpachting, de amfioenkitten waren 

verdeeld. 

Bantam (onbekend). 

Batavia idem. 

Preangerlandcn en 
} onbekend, blijkende slechts dat er zes kitten waren 

Krawang. J langs de Tji-taroem. 

1 Resolutie van 25 Mei 1808. 
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Indramajoc.ncgen.kitten. 

Tjeribon.negentien.// 

Tegal.zeven.// 

Pekalongan.een 
en twintig.// 

Samarang.zes en twintig......// 

Djapara en Djawana.zeven en twintig....// 

Eembang.negen.// 

Gresik (daaronder begrepen Toeban). 
.. .vijftien.// 

Soerabaja.twee en zeventig....// 

Pesoeroean.tien.// 

Besoeki en PanaToekan.zes.// . 

Banjoewangi.een.u 

Madura en Pamekassan.zes.// 

Soemanap.twaalf.u 

Bawean.een.// 1 

De kist opium was overigens onderworpen aan een inkomend regt (re 

cognitie) van 500 Bijksdalers 2. 

Sedert bet uitbarsten, in 1795, van den oorlog tusscben Engeland en 

de Bepubliek, was bet verkrijgen van opium uit Bengalen voor de be 

hoefte van Java, kostbaar en wisselvallig geworden. Aanvankelijk voerden 

Arabische, Amerikaanscbe en Deenscbe scbepen bet benoodigde aan, maar 

toen bijna geene onzijdige vlaggen overbleven, en bet blokkade-stelsel op 
ruime schaal werd toegepast, verminderden de aanvoeren en stegen de prijzen, 

terwijl ter zelfder tijd de consumtic in China met rassche schreden toenam. 

In het jaar 1804 was de prijs van een katti opium (1J pond), te Sa 

marang weleer verkrijgbaar voor 7 Piasters, gestegen tot 41 Piasters ko 

pergeld 8. 

Eene andere oorzaak bcperkte de toevoeren; het was het verdwijnen der 

1 Vublikatien van 7 September en 16 November 1810. 

3 
Overzigt van den Staat der Nederlandsche 0. I. beziltingen, onder het beheer vau 

h. w. dajendels, door n. engelhard, 1816, p. 231. 

3 
Rapport van de Heeren smissaert en midpelkoop , aan den Gouvemeur van Java's 

Noord-Oost Kust, 1804. 
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zilveren munt op Java en de ongeschiktheid der meeste koloniale voort 

brengselen om als ruilmiddel te dienen, toen het opium schier uitsluitend 

met kleine inlandsche vaartuigen van Bali, Borneo en elders werd aange 

bragt, zoo als bet geval was in de jaren 1809, 1810 en 1811. Ook de 

sluikhandelaar vertoonde zich ten laatsten schaars, vermits de eenige waar 

die hij terug begeerde, (zilver geld) bijna niet meer aanwezig was. 

Naast den minderen aanvoer stond een afnemend vertier, als een gevolg 

van den stilstand des buitenlandscben bandels, waardoor de middelen der 

inlanders, om zicb het gebruik van opium te kunnen veroorloven, aanmer 

kelijk waren ingekrompen. De verovering van de meeste buitenbezittingen 

door de Engelschen, stremde het uitvoeren van de aanzienlijke hoeveelheden 

rijst, olie, zout en andere produkten van Java, die vroeger, grootendeels 

door inlandsche handelaars, derwaarts werden gebragt. Schepen uit Europa 

en Amerika bezochten Java niet meer; de suikerkultuur stond bijna ge 

heel stil. De prijzen van alle voortbiengsels van Java waren aldaar tot eene 

onbekende laagte gezonken. 

Door de zamenwerking van al deze oorzaken verklaart zich gemakkelijk het 

verminderd vertier van opium in de laatste jaren voor de Britsche verovering, 

zonder die uitsluitend aan de oneerlijkheid der ambtenaren toe te schrijven. 

Zeer snel was die vermindering toegenomen. In 1794 had de jaarlijksche 

amfioen-verkoqping nog 973 kisten bedragen, waarop gewonnen was eene 

som van /1,37 8,887. Daaruit hadden de Commissarissen-Generaal aanlei 

ding genomen om der Indische regering op het hart te drukken, het debiet 

weder te brengen op 1200 kisten. Het is beter, zeiden zij, dat eene ge 

geven winst worde behaald op de grootst mogelijke hoeveelheid, vermits 

daardoor "de lorrendraaijers en andere waaghalzen" meer worden afgeschrikt, 

dan wanneer die zelfde som op eene kleine hoeveelheid wordt gewonnen 4, 

In Julij 1796 bedroeg de jaarlijksche verkooping der Amfioen-Directie 

950 kisten, in 1797 was de aanvoer 1070 en in 1798 steeg hij tot 1137 

kisten. In 1799 daalde hij tot 339 kisten en bleef vervolgens gering. Tien 

jaren daarna zien wij den Gouverneur-Generaal de behoefte van drievierde 

gedeelten der bevolking van Oostelijk Java ramen op 400 kisten, hetwelk 

1 Beshiit van Kominissarissen~Generaal van 25 October 1794. 
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voor het gansche eiland eene behoefte van 533 kisten veronderstelt, of 

slechts 46 ten honderd van hetgeen nog in 1798 werkelijk was verkocht 

en 44 ten honderd van het vertier van 1200 kisten, hetweik men nog in 

1794 mogelijk achtte. 

Wij zijn thans aan het tijdstip der Eritsche verovering genaderd en daar 

mede stappen wij voor goed af van de inrigtingen der voormalige 0. I. 

Compagnie. Alvorens dat nieuwe tijdperk in te treden, deelen wij de vol 

gende bijzonderheden mede, als bijdragen tot de juiste beoordeeling van 

het behandeld onderwerp. 

Hoezeer de doodstraf tegen de opiumsluikers was bedreigd, deinsde men 

veelal terug voor de strenge toepassing van die straf. Zoo werden in het 

jaar 1773 door den Eaad van Justitie te Batavia, wegens gepleegden mors 

handel in amfioen ter dood veroordeeld, j. a. hanewinkel en j. trappe. 

De executie van het vonnis geschorst geworden zijnde, tot dat bescheid zou 

zijn ontvangen op een door de veroordeelden aan de Heeren Majores in 

gediend verzoek om pardon, verkregen zij in bet jaar 1775 abolitie van 

die sententie, uit aanmerking van eene detentie van twee en een half jaren 

"bevangen met de vreeze des doods." Zij werden evenwel als schadelijke 

subjecten nit Indie gebannen 4. 

De sluikhandel had ook in*Nederland zijne vertakkingen. In 1773 wer 

den de personen van tiedeman en silo, aldaar woonachtig, bij edicte 

ingedaagd, maar, niet verschenen zijnde, door den Eaad van Justitie te 

Batavia, als defaillanten, verstoken verklaard van alle verdeedigingsmidde 

len, met confiscatie van de op twee facturen bekend gestelde en aange 

haalde 198 bussen met amfioen , door hen naar Indie gezonden 2. 

Het sluiken van opium was zoo algemeen, dat men zelfs van de Bevelheb 

bers van Britsche oorlogschepen die te Batavia ankerden, eene 
verklaring 

op hun woord van eer eischte, dat zij geen amfioen aan boord hadden 8. 

Ten einde den morshandel der vreemdelingen zoo veel mogelijk te be 

perken en in aanmerking nemende dat zij het Javasche vaarwater veelal 

1 Resolutien des Kasteels van 22 Junij 1773 en 15 December 1775. 
2 Resolutie des Kasteels van 9 December 1773. 

3 Resolutie des Kasteels van 6 October 1750. 
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bezochten om voor bet bij den inlander zoo gewilde heulsap eenen uitweg 

te zoeken, werd bepaald, dat men aan vreemde particidiere schepen, welke 

amfioen aan boord hadden, geene gcriefelijkhcid bewijzen, noch ten bunnen 

behoeve eenig verzoek toestaan zoude *. 

In 1753 gaf de gebrekkige voldoening der Bengaalsche eischen, aanlci 

ding tot bet ontbieden, uit Nedcrland, van 15,000 ponden Levantsch 

opium als eene proeve. Ilet blijkt niet of daaraan destijds door de Be 

windhebbers is voldaan, maar in 1778 zonden zij ongeveer 13,000 ponden 
van dat opium, ter preave. De bezending voldeed niet aan de verwach 

ting en dat opium bleek schicr onverkoopbaar te zijn, zoodat de Gou 

verneur-Generaal en Baden verzochten van verdere uitzendingen verscboond 

te blijven. Bovendien vreesde men dat bet brengcn van die soort van 

opium op de Indiscbe markt, baatzuchtige lieden zou aanmoedigen om 

daarvan, gelijk reeds was gescbied, "in botervaatjes, blikken of andere 

"verbloemde dekkingen," partijen naar Indie te zenden 2. 

In 1753 werd een onderzoek bevolen, of niet op bet eiland Boeroe, of 

op andere plaatsen in de Molukko's, waar geene nagelen groeijen, opium 

zou kunnen geteeld worden, omdat de aanzienlijke vermeerdering van ver 

bruik in Hindostan, nieuwe moeijelijkbeid deed vreezen in bet verkrijgen 
der benoodigde hoeveelheid uit Bengalen. De uitslag van dat onderzoek 

is ons niet bekend 3. 

De sluikhandel op Java werd, in het laatst der vorige eeuw, voor een 

gedeelte op de volgende wijze gedreven. "De Chinezen, die onbetwistbaar 

"drievierde gedeelte van dezen morshandel in handen hebben en wier be 

"lang medebrengt, dat de amfioen te Batavia en langs Java, op een hoo 

"gen prijs gehouden wordt, om daardoor de hunne, ter sluijk ingevoerd, 
"aan den man te helpen, dragen steeds zorg om de opium die bij de 

"Societeit verkocht wordt, meer en meer op te jagen, en, als 't ware, bo 

"ven zijn kracht te doen reijzen." 

"Hoezeer de Justitie waakt om den sluikhandel in amfioen tegen te gaan, 

1 Resolutie des Kasteels, 15 Mei 1777. 

2 Resolution des Kasteels, 18 January 1779 en 12 January 1780. 

3 Secrete resolutie, van 23 Julij 1753. 
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"en welke middelen men daartoe in het werk gesteld lieeft, is het nogthans 
"tot heden toe niet mogelijk geweest te beletten, dat ongeveer 500 kisten 

"'s jaars elandestien werden ingevoerd en verkocht onder de partijen, welke 

"men bij de Amfioen-Societeit publjek beeft ingekocht, een mid del des te 

"gemakkelijker, omdat de amfioen, die men tbans Compagnies wegen van 

"Bengalen ontvangt, niet te onderscbeiden is van die, welke de Engelscbe 

"schepen particulier aanbrengen of elandestien word ingevoerd 4. 

De Engelscbe scbepen die opium aanbragten voor de Compagnie, hielden 

steeds eene hoeveelheid terug voor de sluikers, omdat die boogere prijzen 

betaalden. Wij bebben reeds van ellmore vernomen boedanig bet voor den 

smokkelhandel bestemde werd aan land gebragt 2. Ook van Benkoelen en el 

ders werd door morsbandelaars opium aangevoerd. De vaartuigen, ge 

woonlijk door Chinezen uitgerust, ankerden voor Tjilintjing en Maronda, 

"ontscheepten bij nacbt en ontijden de medegebragte amfioen in kleine 

"praauwen, en zonden dezelve langs hen bekende en zig aldaar aller 

"wege in zee ontlastende kleijne kreken en rivieren, naar den wal, van 

"waar zij vervolgens, in alleiieij gedaantens, ook wel in ledig gevallen 

"kisten, met het merk van de Amfioen-Societeit gebrand, stedewaards, of 

"naar de bovenlanden vervoerd wierden 8." 

Merkwaardig is het, dat de Heer nederburgh, die in 1794, als Com 

missaris-Generaal, aan de Indische regering had op bet hart gedrukt, om po 

gingen aan te wenden, ten einde het debiet van opium weder te brengen 

op 1200 kisten4, in 1803, als lid der Staats-Commissie belast met het 

ontwerpen van een nieuw Charter voor de Oost-Indische Bezittingen, in 

krachtige bewoordingen den opiumhandel veroordeelde en met zijne medeleden 

het voorstel deed om wel dien handel te Malaka vrij te stellen, mits geen 

wederuitvoer plaats had naar bezittingen van den Staat; maar om den invoer, 

in de bezittingen beoosten Java gelegen, te verbieden, en om eindelijk den 

invoer op Java wel toe te staan, doch niet anders dan op uitdrukkelijk 
bekomen permissie van de Hooge Begering, aan welke tevens zou moeten 

worden in last gegeven, onder het opleggen van eene bepaalde verantwoor 

1 
Verhandeling enz. van w. craane, 1791. 6 Zie pag. 131. 

3 
Verliandeling enz. van w. craane, 1791. 4 Zie pag. 149. 
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delijkheid "om allc maatregclcn in het werk te stellen, wclke do plaatsc 

"lijke omstandigheden zullen toelaten, om het gcbruik van de amiioen op 

"het eiland Java te doen verrainderen, en, is het mogclijk, gchecl tc doen 

"ophouden 

Het is waarschijnlijk dat dirk van hogendorp, die met nederburgh 

lid der Staats-Commissie van 1803 was, de bovenstaande bepcrkingen bp 

het vertier van opium zal hcbben voorgesteld en doorgedreven. Immers hij 

had het weren van dien handel reeds in openbare geschriften vcrdcdigd, en 

verklaard "dat de handel in opium een der nadecligste en schadelijkste za 

"ken was, die het toenmalig bestuur van Oost-Indie onteerden 2." 

Het destijds vastgestelde ontwerp van een Charter voor de Aziatische 

Bezittingen, door het weder uitbarsten van den oorlog buitcn uitvoering ge 

bleven, behelsde werkelijk voorschriften in den geest der gedane voor 

stellen. 
' 
In latere reglementen en instruction komt het bevel tot beperking 

van het vertier van opium niet voor. 

Hoe groot dat vertier buiten Java geworden was, blijkt nergens. Wij 

mogen echter uit het werk van ellmore 3 en uit de bijzonderheden, reeds 

in den loop van deze proeve opgeteekend, besluiten, dat'het aanzienlijker 

was dan op Java, in verhouding tot de getalsterkte en de mindere welvaart 

der bevolking. In 1746 zond de Amfioen-Societcit 100 kisten opium aan 

den Heer looten , Gouverneur van Makassar, met verzoek, die spoedig aan 

den man te brengen. Hij zond die gansche hoeveelheid den 26stcn April 
1747 naar Batavia terug, met de verzekering dat zij, te Makassar, in geene 
drie jaren te verkoopen was 4. De vele beschuldigingen door de Bewind 

hebbers tegen hunne dienaren ingebragt, doen bier als van zelf de vraag 

ontstaan, of men uit dit voorval wel voetstoots tot een 
gering 

verbruik 

op Celebes mag besluiten? De cenige schrijver die eene gissing omtrent 

de hoegrootheid van het verbruik buiten Java heeft gemaakt, stelt het 

op 350 kisten. Dit was in den tijd toen Bengalen geheel in de be 

1 
Rapjjort der Commissie tot de Oosl-Indische ZaJcen van den 31sten Aug. 1803 en 

bijlagen. 
2 
Berigt van den iegenwoordigen toestand der Bataafsche Bezittingen in Oost-Indie enz., 

door DIRK. VAN HOGENDORP, 1799. 

4 
Verhandeling van w. craane, 1791. a z*ie pag. 131. 
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hoefte voorzag, en toen mitsdien nocli van Malwa, nocli van Turkije, eenig 

opium in den Indischen Archipcl te markt kwam *. 

Britsch Bestuur op Java (1811?1816). 

Op den 17den September 1811 ging Java en onderboorigbeden, bij ka 

pitulatie over aan eene Britsche legermagt. 

Met de scbepen der expeditie, 90 in getal, en met die, welke baar als 

op de bielen, uit de havens van Britsch-Indie, volgden, werd, zonder 

eenigen twijfel, opium aangevoerd en onder bcgunstiging der algemeene 

wanorde, aan den staat van oorlog eigen, aan land gebragt, zonder betaling 

der bepaalde recognitie van 500 Eijksd. per kist. 

Nadat het Britsch bewind overal gevestigd en de rust hersteld was, tra 

den de pachters der amfioenkitten weder in de uitoefening der hun door 

bet Hollandsch (Franscb) bestuur afgestane regten. 

In 1812 werd de recognitie van 500 Eijksd. vervangen door een inko 

mend regt van 500 Piasters per kist2. Slechts te Batavia mogt de eerste 

invoer plaats hebben. Hetgeen voor de pachters van oostelijk Java benoo 

digd was, werd hun toegezonden door het Gouvernement, hetwelk tot dat 

cinde steeds een voorraad opium te Batavia bad. 

De opiumspeculanten te Calcutta beklaagden zich over dat hooge regt, 

waarop zij beweerden niet te hebben gerekend , toen zij op de Compagnies 

veilingen te Calcutta als koopcrs optraden. Op bevel der Bengaalsche re 

gering werd het inkomend regt weldra vermindcrd op 6 ten honderd op 

Java en op 12 ten honderd . op de ovcrige cilanden. Het regt van 500 

Piasters werd even wel gebandhaafd voor opium, niet gekocbt op de Com 

pagniesveilingen 3. 

Weinige maanden daaraa werd het invoerregt te Batavia andermaal ver 

minderd en bepaald op eene vaste som van 30 Piasters per kist, en werd 

ook de direkte invoer te Samarang en Soerabaja, tot het algemeen regt van 

6 ten honderd, toegestaan. De invoer van opium, niet gekocht op de Com 

1 
Crawford's Indian Archipelago, III, 520. 

2 Customhouse regulations of the 11th January 1812. 

3 Additional customhouse regulations, March 7 1812. 
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pagniesverkoopingen te Calcutta, werd verboden. Slecbts aan de Gouver 

nementspachfcers mogt opium verkocbt worden voor binnenlandsch gebruik 

en niet anders dan bij de kist *. 

Daar de pacbters in de Oostelijke Provincien nu niet meer van Gouver 

nementswege van opium beboefden voorzien te worden, vermits de invoer 

te Samarang en Sourabaja was toegestaan, werd de voorraad te Batavia 

voorbanden in het openbaar verkocht 2. 

In April 1813 werden op last van het bewind te Calcutta nieuwe ver 

ordeningen omtrent den opiumhandel afgekondigd. Alleen te Batavia mogt 
de invoer plaats hebben. De pachter aldaar kon zich, bij den handel, van 

opium voorzien; de overige pachters zouden het noodige ontvangen van 

wege het Gouvernement^hetwelk zich, op de markt Batavia, een voorraad 

opium zou aanschaffen. In het inkomend regt kwam geene verandering 3. 

In dat zelfde jaar werd Bengaalsch opium, ingevoerd op de wijze bij de 

koloniale verordeningen omschreven, ontheven van inkomende regten 4, ter 

wijl ruim een jaar daarna, weder een invoerregt van 220 ropijen per kist 

werd bepaald 6. Nu eens werden de amfioenkitten voor een geheel jaar, 

dan wederom van maand tot maand verpacht. 

De stelselloosheid en veranderlijkheid, met welke de Luitenant-Gouver 

neur raffles, ten aanzien van den opium-handel en de amfloenpacht te 

werk ging, en de sluikswijze invoer met de vele Engelsche schepen, die 

gestadig van Bengalen aankwamen, dit een en ander deed de inkomsten 

der pacht aanmerkelijke dalen. In het jaar 1815 werd eene verbodsbe 

paling uitgevaardigd, die stof gaf tot het vermoeden, dat de Heer raffles 

de opiumpacht met opzet had gedrukt, op dat geene bezwaren van eenen 

imaneielen aard zich tegen dien maatregel zouden verzetten. Op den lsten Sep 

tember 1815 werd namelijk afgekondigd, dat zoodra de nog loopende 

pachten zouden zijn verschenen, het gebruik van opium op Java zou 

1 Additional customhouse regulations Sept. 17 1812. 

2 Advertisements of 19 Sept. and 29 November 1812. 

3 
Notification of 9th February 1813, and additional customhouse regulations of 

m April 1813. 

4 Custom house regulations of 29 November 1813. 

5 Custom house regulations of 1 February 1B15. 
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bcperkt worden tot de stcdcn Batavia, Samarang en Soerabaja en de Vor 

sten-landen *. De Luitcnant-Gouverneur wil liet, blijkens den aanbef van 

zijne regulatie, doenx voorkomen, als of de vcrmindcrdc opbrengst van 

de pacbt 
een bewijs ware van afnemend verbruik. Intusscben valt bet 

in bet oog dat die uitkomst ecrst dan als bewijs van verminderd ver 

bruik zou kunncn bcsehouwd worden, wannecr de maatregelen des Be 

1 
Regulation III, A0. D?. 1815, for restricting the retail vend and consumtion of 

opium. 

"The Honorable the Lieutenant Governor in Council, taking into consideration the 

'' 
pernicious effects resulting from the use of opium, as well to the industry as to the 

"morals of the population, and observing that the use of the drug has already so far 

"decreased in the interior of the country, that this decided and acknowledged benefit 

"may be attained with but little loss of present public revenue, and with a well founded 

"assurance, that such loss will soon be repaid by the increasing industry of the people, 

"He has been pleased to resolve that from and after the 1?. of January 1816, or when 

ever the present farms and contracts for the retail vend of opium expire, the retail 

"vend of that drug will be exclusively confined within the British Territories on Java, to 

"the Towns and Suburbs of Batavia, Samarang and Sourabaya. From that date there 

fore the preparation of opium for private use, or the retail vend of the drug in any 

"shape whatever, is forbidden beyond the boundaries already fixed to the suburbs of 

"Batavia, Samarang and Sourabaya respectively, except within the territories of the Na 

tive Princes of Solo and Djocjocarta. 

"All persons found guilty of preparing and retailing opium beyond the limits thus 

"prescribed, or of aiding and assisting in the introduction of opium for this purpose, 

"shall be subjected to a tine of 500 rupees for the first offence, 
? for the second offence 

"to a fine of 1000 rupees 
? and for further offences of the same kind, to such further 

"punishment as Government may direct. All opium imported or introduced into the in 

ferior of the country, or otherwise sold in violation of this regulation being declared 

"liable to confiscation. 

"No opium is allowed to be sold from the date when the existing opium farms or 

"contracts expire, in any of the bazars situated beyond the limits of the suburbs of the 

"Towns of Batavia, Samarang and Sourabaya, respectively. 

"The officers of Justice and Police in each district will be strictly charged to see that 

"this regulation be not contravened or evaded within their Jurisdiction." 

By order of the Honorable the Lieutenant-Governor in Council, 

c. ASSEY, 

batavia, the 1 September 1815. Secretary to Government. 



DE OPITJMHANDEL IN NEDERL. INDIE, 157 

stuurs de strekking hadden gehad om de pacht op de hoogte der eonsum 

tie te brengen. Dit intusschen gescliiedde niet; de liouding des Bestuurs 

was geschikt om de pachters af te schrikken, (om den wettigen handel te 

ontmoedigen en om slechts aan de smokkelaars de kans van eenig voor 

deel over te laten. Het is mitsdien zeer denkbaar dat nevens een afhe 

mende geldelijke opbrengst eene aangroeijende consumtie bestond, op het 

oogenblik dat de Heer raffles het tegendeel voorop zette in zijne regulatie. 
In zijn bekend werk beweert hij, dat onder zijn bestuur het vertier van 

opium 
was verminderd tot 300 kisten, zonder gevaar van sluikhandel *. Uit 

datzelfde werk blijkt dat de amfioenpacht opbragt in 1812/13 Bopijen 

614,086, in 1813/14 Bopijen 583,230 en in 1814/15 Bopijen 375,318 2. 

Wat van dit alles ook zij, het opperbestuur in Bengalen keurde de mensch 

lievende poging van raffles af. Het beperken van het verbruik van opium 

op Java moest noodwendig invloed hebben op de ppiumveilingen der En 
' 

gelsche Oost-Indische Compagnie te Calcutta en op den handel tusschen Ben 

galen en den Indischen Archipel, en hij kreeg dan ook weldra het bevel 

om zijne regulatie van 1 September 1815 in te trekken. Aan dien last 

werd voldaan bij eene publicatie van 25 Januarij 1816 3, en toen in 

de maand van Augustus van dat zelfde jaar, het Nedeiiandsch gezag in de 

Oost-Indische Bezittingen werd hersteld, was de opiumpacht weder in voile 

werking. 

Men beweert dat de Heer raffles zijnen mislukten afsehanings-maatregel 

nam op aandrang van den Heer h. w. muntinghe , die hem bekend maakte 

met het rapport der Staats-Commissie van 1803, hetwelk , gelijk wij gezien 

hebben, een voorstel inhield tot beperking van den opiumhandel,' in de 

Aziatische Bezittingen der Bataafsche Bepubliek. 

1 
Raffles, History of Java, I, aan het slot der inleiding in de noot. 

2 Ibid. I, 206. 

3 "Notice is hereby given that in pursuance of instructions from the supreme Go 

vernment in India, the proclamation under date of the 1?. of September 1815, regar 

ding the retail vend of opium in the British provinces in Java, is rescinded. The use 

"and retail vend of opium will be placed on the footing on which it stood at the period 

"of the Calcutta opium sales in 1814/15, and the opium farm will be sold this year on 

"the same conditions which existed at that period in the different residencies of the Island." 
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Alvorens hct vierde en laatste tijdvak van deze proeve in te treden, laten 

wij hier volgen eenige tabcllariscbc overzigten van den opiumbandel in Ne 

derlandsch Indie, gcdurende de zes en zeventig jaren, uit welkc bet derde 

tijdvak bestaat, vooraf herinnerende, dat de staat voorkomende op de blad 

zijden 101 en 102, loopt tot bet jaar 1745, en dat derhalvc de bierna 

volgendc cijfers cigenlijk slecbts tot zeventig jaren betrekking hebben. 

INYOEKEN VAN OPIUM TE BAT A VIA VAN IIET JAAB 1746 
TOT IIET JAAB 1816. 

JAREN. 

1 N V (3 E R. 

in 10 jaren. 

gemiddkld 

's jaars in 
elk tijdvak. 

A AX MERKIN GEN. 

1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 

1756 
1757 
1758 
1759 
1700 
1761 
1762 
1763 
.1764 

17G5 

1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 

136: 

176, 

217, 

207, 

188, 

134, 

171 
156, 

180, 

187, 

143 ? 
,000 // 

,500 // 

,060 ? 

,500 // 

,125 // 

,514 // 

,158 // 

,425 // 

,679 // 

174 
174, 

174, 

174 
174, 

174, 

80, 

31: 

62 

76, 

,000 ft 

,000 // 

,000 ? 

,000 h 

,000 // 

,000 n 

,550 // 

,500 // 

,700 it 

.200 

119, 

140, 
119 
76, 

108, 

108, 

108, 

108, 

108, 

174, 

,850 ? 

,550 // 

',850 u 

.,650 // 

1,000 it 

,000 // 

!,000 // 

1,000 ,t 

,000 // 

,825 // 

1,755,104? 

1,294,950 // 

175,510 ft 

129,495 // 

1,171,725 f> 

Van bet jaar 1746 tot het 

jaar 1794, drukken de op 

gegeven cijfers de hoevecl 

heden uit, door de Indisclie 

regeiing aan de Amfioen-So 

cicteit verkocht, en door 

haar, bijna uitsluitend op 
. 

Java, in consuintie gebragt. 
Wanneer het getal kisteti 

en niet de hocvcelheid pon 
den opgegeven was, is de 

regel gevolgd, dat elke kist 

van twee maunds of 140 

ponden, te Batavia hecft uit 

geleverd 135 ponden. 
De getallen achter welke 

het teeken * is geplaatst, 
hebben niet met de oflicieele 

cijfers kunnen vergeleken 

worden, en wijzen derhalvc 

slechts den gcgisten invoer 

aan. 

Het verbruik van 1813 

tot 1816 is, op het gezag 
van crawfurd (III, p. 520) 

gesteld op 550 kisten 'sjaars. 
Het laatste der in dezen 

staat voorkomende tijdvak 
- 

ken omvat elf jaren. 

117,172 // 
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JAREN. 

1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 

1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795* 

1796* 

1797* 
1798* 

1799* 

1800* 

1801* 

1802* 

1803 * 

1804* 

1805* 

1806* 

1807* 

1808* 

1809* 

1810* 

1811* 

1812* 

1813 * 

1814* 

1815* 

1816* 

I N V O E R. 

81,300 ft 

80,468 // 

91,760 // 

97,127 // 

122,870 // 

122,720 // 

76,250 // 

101,350 // 

59,550 // 

110,250 ? 

184,650 ft 

120,000 // 

153,600 // 

144,600 // 

126,750 // 

138,600 // 

34,500 // 

139,950 // 

248,196 // 

143,100 v 

130,000 ft 

152,550 // 

153,495 // 

44,415 // 

67,500 // 

67,500 // 

67,500 u 

100,000 // 

68,000 it 

65,000 // 

'IN 10 JAREN. 

GEMIDDELD 

'S JAARS IN 

ELK TIJDVAK. 

54,000 ft 

54,000 // 

54,000 // 

54,000 // 

54,000 // 

54,000 // 

40,500 // 

73,250 // 

73,250 // 

73,250 // 

73,250 // 

943,645 ft 

1,433,946 v 

94,364 ft 

A ANMERKIN GEN. 

143,394 // 

915,960 // 

657,500 // 

91,596// 

De vermindering in het 

tijdvak van 1776/85 staat in 

verband met de oneenighe 
den met de Engelschen in 

Bengalen, over het inkoo 

pen van opium, ontstaan, 
en met de stremming uit 

den Engelschen oorlog ge 
boren. De vermeerdering in 

de volgende tien jaren levert 

de blijken op van de aan 

strenging der Amfioen-So 

cieteit om het nuttige en 

voordeelige van eene verlen 

ging van haar octrooi te 

doen in het oog vallen. 

59,772 // 

11 
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Wanneer men de cijfers in den voorafgaanden staat voorkomende, verge 

iijkt met de veronderstelde zielentallen op het einde van elk tienjarig tijd 

vak, dan vertoont zich het verbruik van opium per hoofd,- gedurende de 

nu behandelde zeventig jaren, als volgt; 

VERHOUDING VAN HET ZIELENTAL TOT HET VERBRUIK 

VAN OPIUM OP JAVA EN MADURA IN DE ONDER 

STAANDE JAREN. 

JAREN. 

1755 

1765 

1775 

1785 

1795 
1805 

1816 

BEVOLKING. 

6,000,000 

6,380,000 

6,760,000 

7,000,000 

7,380,000 

7,760,000 

8,000,000 

TOTAAL "VERBRUIK. 

VAN OPIUM. 

175,510 ft 

129,495 // 

117,172 // 

94,364 v 

143,394 u 

91,596 ? 

59,772 // 

VERBRUIK VAN 

OPIUM PER ZIEL 

'S JAARS. 

734 ft 

1/49" 

^58 

774 

751 

784 

7133 

Deze uitkomsten in verband beschouwende met die voorkomende op bl. 115, 
ziet men dat van het jaar 1600 tot 1745 het verbruik van opium sneller 

toenam dan de aanwas der bevolking en dat die vermeerdering zich hand 

haafde gedurende de volgende tien jaren, toen dat verbruik, voor zoo ver 

het uit officiele bescheiden kan worden bepaald, gemiddeld het hoogste punt 
had bereikt. In 1765 bespeuren wij in het tienjarig gemiddelde reeds eene 

merkbare vermindering, die vooral na het jaar 1798 snel is toegenomen, 
zoodat het gemiddeld verbruik per hoofd in 1816, slechts een vierde ge 
deelte bedroeg van hetgeen het in 1755 was geweest. 
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VIERDE EN LAATSTE TIJDVAK, 

van 1816 tot 1850. 

Het vier en dertigjarige tijdperk met hetwelk deze proeve zal eindigen, 

is merkwaardig, in de eerste plaats, door het toepassen der amfioenverpaeh 

ting op de buitenbezittingen, en, in de tweede plaats, door bet aannemen, 

bij de regering, van bet stelsel, om, voor zoo veel Java betreft, de opium 

pacbt zoo voordeelig mogelijk voor de koloniale schatkist te maken, bij bet 

geringst mogelijk vertier van heulsap; in tegenoverstelling van het sedert 

1677 bestaan hebbende streven, naar eene gestadige uitbreiding van het 

verbruik, en van het, nog in het jaar 1794, aangeprezen beginsel om zich 

van een bepaald inkomen te verzekeren, door het bevorderen van het grootst 

mogelijk vertier tot lage prijzen, als het geschiktste middel tot fnuiking 

van den sluikhandel *. 

Alvorens te wijzen op de regeringsmaatregelen, welke het invoeren van 

dat stelsel vooraf gingen, herinneren wij, dat korten tijd voor den aanvang 

van het nu ingetreden tijdvak, eene nieuwe soort van heulsap op de Indische 

markt was verschenen, namelijk het Turksch of Levantsch. Amerikaansche 

handelaars waren de eerste aanvoerders. In den beginne weigerden de Ohine 

sche pachters bet aannemen van eene noemenswaardige hoeveelheid van dat 

opium, voor de behoeften 'hunner pachten en bevestigden alzoo de nitspraak 

veertig jaren vroeger daarover gedaan2. De handelaars haalden hen, door 

zeer lage prijzen, over tot het nemen van proeven op eene kleine sehaal. Van 

lieverlede verdween het bestaande vooroordeel. Men ondervond dat, ja, een 

gegeven gewigt aan Levantsch opium, gewoonlijk minder in water oplos 

bare deelen bevat dan een gelijk gewigt Bengaalsch opium, maar men over 

tuigde zich tevens dat, wanneer de prijs in eene juiste evenredigheid blijft 

tot dat verschil, het Levantsch opium met even veel voordeel kan worden 

gebruikt als het Bengaalsch. Naar mate de pachters in deze ondervinding 

werden bevestigd, verlangden zij dat de behoeften hunner pacht, al meer 

en meer, eindelijk zelfs voor drie vierde gedeelten, in Levantsch opium zouden 

1 Zic pag. 149. 2 Zie pag. 151. 



162 DE OPIUMHANDEL IN NEDERL. INDIE. 

worden vervuld, niettegcnstaandc dc aanvankelijk oncvenredig gcdrukte prij 
zen zich, van lieverlede, in ccnc goede verhouding hadden geplaatst tot de 

wezcnlij k ewaarde. 

De bewindslieden die, op den 19den Augustus 181G, het bestuur over Ne 

derlandsch Indie, uit handen der Britsche Overheid, aanvaardden, hidden 

aanvankelijk de toen bestaande inrigting der opiumpacht in wezen, behou 

dens het invoeren van meer regelmaat in het pachtbeheer, van eene meer werk 

dadige politie tot het tegengaan van overt-red ingen' en van eene verkorte 

procesorde in het beregten van geschillen en vervolgingen uit die overtrc 

dingen ontstaan. Ten aanzien van de inkomende regten op het opium, 

werden de veranderingen tot stand gebragt die noodig waren, nu de be 

heerschcrs van den Indischen Archipel niet langer belang hadden bij den 

voordeeligen afloop der Calcuttasche opiumveilingen. De wensch om den 

handel der Amerikanen, de voorname aanbrengers van Levantsch opium, te 

begunstigen, is in sommige van de uitgevaardigde verordeningen blijkbaar *. 

In 1824 traden andere bepalingen in werking. De betrekkelijk geringe 

omvang der pachtpcrcelen, had eene klasse van speculanten tot medcdingcrs 

uitgelokt, die, uit een geldelijk oogpunt, weinig waarborgen oplcverden. 
Nu werden, als middel om meer vermogenden als pachters te doen optredcn, 

de pachtpercelen vergroot, zoodat de meesten drie residentien omvatteden, 

terwijl de pachttijd van een tot drie jaren werd uitgestrekt 2. 

De Preangerlanden werden van het pachtgebied uitgesloten en alle in 

vocr van opium aldaar verboden. Dit stond in verband met dc vrecs 

voor sluikhandel in koffij. Vcrslaafden de inlanders zich aan het amfioenroo 

ken, dan zouden zij, mecnde men, de Gouvernements koffij verkoopen om 

aan die neiging te kunnen voldoen. Dat verbod is thans nog van kracht 3. 

Het stelsel der groote pachtpercelen leverde voordeelige uitkomstcn op. 
Men ging weldra een stap verder. 

1 Men zic de Indische Staatsbladen van 1817, N?. 21, van 1818, N?. 58, van 1821, 
N?. 30 en van 1822, N?. 7. 

2 ludisch Stautsllad van 1823, N?. 36. 3 Tndisc/i Staatsblad van 1824, N<\ 44. 
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De oprigting der Nederlandsche Handelmaatschappij (1824) was ontstaan 

uit eene grootsche nationale gedachte, waarvan de waarde en strekking hier 

niet zullen worden ter toetse gebragt. Als voortzetting van die gedachte, 

werd, met den 1?. Jannarij 1827, de opiumpacht van Java en Madura, 

voor den tijd van drie jaren, aan dat ligchaam afgestaan. 

Hoezeer men hier onwillekeurig denkt aan eene herleving der in 1794 

opgehevene Amfioen-Societeit, bestond er tusschen dezen nieuwen maatregel 

en de inrigting van 1746 weinig overeenstemming. 

Terwijl toch de Amfioen-Societeit eene bepaalde hoeveelheid opium, tegen 

vaste prijzen, moest nemen van het Indisch bestuur, om die weder, in het 

groot, aan eene klasse van tusschenhandelaars te verkoopen, zonder zich te 

kunnen inlaten met de sleet in het klein, werd aan de Handel-Maatschappij 

vrijheid gelaten om het benoodigd opium te koopen uit de eerste hand, zon 

der eenige beperking 
van Gouvernementswege, en zocht zij haar voordeel 

uitsluitend in den verkoop in het klein, hetzij dan dat zij dien zelf be 

stuurde, of die aan een of meer onderpachters afstond, onder de verplig 

ting om zich alleen bij haar van opium te voorzien. 

In het jaar 1830 werd de pacht andermaal gedurende drie jaren, en 

mitsdien tot den 31sten December 1832, aan de Nederlandsche Handel-Maat 

schappij gegund. 

Gedurende de eerste driejarige pacht had de Maatschappij zich tot de 

betaling in de koloniale kas verbonden van / 2,588,664 'sjaars. Bovendien 

moest zij uitkeeren twee zevende gedeelten der zuivere winst door de pacht 

te behalen. 

Aan de onderpachters werd door de Maatschappij geleverd, in 1827, 

eene hoeveelheid van 356 kisten Levantsch en 156 kisten Bengaalsch en 

Malwa opium, te zamen 512 kisten, tot de prijzen van/5200 voor het 

Bengaalsch, f 4000 voor het Malwa en-/3600 voor het Levantsch opium. 

In 1828 werden geleverd 358 kisten Levantsch en 82 kisten Bengaalsch 

en Malwa opium, te zamen 420 kisten, tot de prijzen van / 4800 voor 

Bengaalsch en Malwa, en van/3000 voor Levantsch opium. 

In 1829 bedroeg de levering 459 kisten Levantsch en 118 kisten Ben 

gaalsch, Malwa en Persisch opium, te zamen 577 kisten, die betaald werden, 

het Levantsch met/ 4000 en het Bengaalsch en Malwa opium met/4500. 
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De aan het Gouvernement uitbctaalde twee zevende gedeeltcn der winst 

bedroegen in 1827 /127,883, in 1828 /109,225 en in 1829 /149,466. 

Gedurende den tweeden driejarigen termijn (1830?1832) bedong bet Gou 

vemement eene jaarh'jkscbe uitkeering van / 3,000,000, bebalve de meer 

dere te behalen winst, tot op/3,500,000. Mogt de zuivere winst/4,000.000 
te boven gaan , dan zouden daarvan nog negen tiende gedeelten worden 

gestort in de koloniale kas. Wat de Nederlandscbe Handel-Maatschappij 

betreft, aan haar werd van regeringswege eene zuivere winst van 
^300,000 

5s jaars verzekerd. 

De Maatschappij stond bet debiet van madat, in het klein, aan eenen 

Cbineesehen onderpaehter af, voor eenen pachtschat van / 3,000,000 in bet 

jaar, dat is, voor dezelfde som die zij als minimum aan bet Indische bestuur 

moest uitkeeren. De onderpaehter verbond zich echter tot het maandelijks ont 

vangen van eene bepaalde hoeveelbeid opium (vier vijfde Levantsch en een 

vijfde Bengaalsch) tegen prijzen ver het inkoopskostende te boven gaande, 
te weten /3000 voot Levantsch en/4000 voor Bengaalsch opium. Die 

prijsverhooging was de bron, waaruit de Maatschappij hare eigene winst en 

de verdere uitkeeringen aan de koloniale kas putte. Op dezen voet werden 

in de pacht geleverd: 

.531 kisten Levantsch. 

In 1830<.203 

te zamen 734 

.379 

In 1831?.103 

.377 

In 1832<. 53 

te zamen 482 // 

te zamen 430 // 

Bengaalsch. 

opium. 

Levantsch. 

Bengaalsch. 

opium. 

Levantsch. 

Bengaalsch. 

opium. 

In deze drie jaren werd als winst aan de Indische kas verantwoord, over 

1830/208,454, over 1831 /201,366 en over 1832 /52,629. Bedriegen 



DE OPIUMHANDEL IN NEDERL. INDIE. 165 

wij ons niet, dan ontving en betaalde de HandebMaatschappij steeds twee 

derden in zilver en een derde in kopergeld. 

In welke evenredigheid het Levantsch opium zich, sedert het jaar 1816, 

in de pacht had ingedrongen, is uit de bovenstaande bijzonderheden bh'jk 

baar. Wat aanleiding heeft gegeven tot de gestadige afwisseling van be 

trekkelijke prijzen, zoo even aangewezen, is ons niet bekend. De verhouding 

der pachtprijzen van Bengaalsch en Levantsch opium was als volgt: 

In 1827 als 100 tot 65 

// 1828 // 100 tot 62 

u 100 tot 88 

// 100 tot 75 

In eenige Singapoersche prijscouranten van het jaar 1850, verhouden de 

middenprijzen van Bengaalsch en Levantsch opium zich als 100 tot 78. Moet 

men dit als de onderlinge gemiddelde verhouding der bruikbaarheid van de 

beide opiumsoorten, ten behoeve van de opiopbagen beschouwen d? Het schijnt 

1 
Mijn hooggeschatte vriend, de Hoogleeraar g. j. mulder, schrijft mij over het ver 

sehil in prijs tu9schen Levantsch en Bengaalsch opium: 

"Onder het wegnemen van het opium, hetwelk, na gemaakte insnydingen in de slaap 

"bollen, uitvloeit en dik wordt, neemt men, bij het Levantsche, veel van de epidermis 

"der slaapbollcn mede. Dit de vele analysen, die ik gemaakt heb, vloeit voort, dat in 

"100 deelen Levantsch opium gemiddeld voorkomen 32 in water onoplosbare deelen, die 

"grootead?els uit stukjes van die opperhuid bestaan; voorts 23 deelen water en 45 deelen 

"in water oplosbaar. In de laatste schiulen alleen de werkzame deelen. Zij bedragen naau 

"welijks ecne kleine helft van het geheel en die kleine helft bestaat nog slechts voor een 

"deel uit werkzame beginselen." 

"In het Bengaalsch opium komen veel minder deelen der opperhuid voor, even zoo in 

"het Epyptisch. Daaroni moet Lcvantseh minder in prys zijn." 

"Het strekt niet tot eer der weteuschap dat zij geene goede analijsen van Bengaalsch 

"en Egyptisch opium aanwijzen kan. Terwijl men weet, dat in beide meer dan 45 op 

"losbare deelen in 100 voorkomen, weet men niet of in die oplosbare deelen ook meer 

"werkzame beginselen gevonden worden." 

"Dc zaak is center zeer mocijelijk, omdat er zoo veel vcrschil tusschen opium en opium 
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zoo, maar dan ontstaat de vraag, wat noopt de pachtcrs om zich gedccltelijk 

van Levantsch opium te bedienen? Beboorde bet bun niet onverschillig tc 

zijn, welke soort hun in de pacht wordt gclevcrd, mits bet verschil in 

prijs slccbts evenredig zij aan bet verschil in gehalte?. De voorkeur door 

de pachtcrs aan het Levantsch opium gegeven, doet vermoeden, dat er 

eenig verschil bestaat, hetzij in reuk of smaak, hetzij in de hoeveelheid 

morphine of andere werkzarae deelen. Dit zijn punten die, welligt, door 

onderzock bij de pachters zelf, zullen kunnen worden opgehelderd, even als 

de vraag, of het Levantsch en Bengaalsch opium, in het gebruik, gcmengd 
worden en of cr gcdeelten van het pachtgebied zijn, waar men uitsluitend 

Levantsch, anderen waar men uitsluitend Bengaalsch begeert? 

"is van denzelfden naam, even als tusschen knollen en knollen en appelen en appelen. 

"Elke verscheidenheid in grond, in saisoen, in droogte of vochtigheid en zoo voorts, drukt 

"zich af in een plantenproduct. In iiirzel zult gij de uitkomst vinden van vijf verschil 

"lende analijsen, door mij van Smimaasch opium gemaakt. Hoe loopen deze niet uiteen ? 

"En toch zijn zij alien op denzelfden tijd en op dezelfde wijze door mij gedaan. Die ana 

lijsen zijn echter van 1835, toen men vele bestanddeelen van het opium nog niet kende; 

"de stukken (opium) waren bijzonder droog." 

"Het verschil tusschen den prijs van Levantsch cn Bengaalsch opium kan alzoo door de 

"wctenschap niet volledig tocgelicht worden. Maar, bijaldien er slechts 10, in de plaats 

"van 32, in water onoplbsbare deelen in Bengaalsch opium voorkomen (en het kan ge 

"middeld naauwelijks meer zijn) dan moot, bij overigens gelijke zamenstelling, de prijs van 

"het Bengaalsch tot dicn van het Levantsch staan als COO tot 403; want 45-{-22 (oplos 

"bare deelen) staan tot 45, als 600 tot 403. Het water heb ik in beiden even groot ge 

"nomen, gemiddeld 23 ten honderd." 

"Komen in het Bengaalsch 20 ten honderd onoplosbare deelen voor, dan hebben wij 

"45+12 staan tot 45, geUjk 600 tot 474/' 

"Behalve andere redenen, zoo als smaak, en welligt ook een grooter gehalte aan mor 

"phine enz., kan alzoo het verschil in prijs tusschen Bengaalsch en Levantsch opium 

"reeds alleen van het verschil der deelen van de opperhuid der slaapbollen, die mede 

"genomen zijn, worden afgeleid, en ik zou meenen dat men niets anders behoeft aan 

"tenemen. Een gemiddeld kent men van geene soort van opium tegenwoordig meer, en 

"ik heb vruchtcloos getracht eenige soorten Bengcalsch en Egyptisch opium te bekomen, 

"ten cinde eens eene goede analyse van alle soorten van opium te maken, hetgeen, trou 

"wens, weinig vrucht opleveren cn zeker wel een jaar tijds vordcrcn zou. J)c vcrschei 

"denheid is schier grcnzenloos."' 
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Uit dc schets door ons gegeven van de pachtvoorwaarden die geldig 

waren van 1827 tot 1832 blijkt, dat de Nederlandsche Handel-Maatscliappij 

gehouden was tot eene jaarlijksche verantwoording. Deze verantwoordirig 

bragt uit den boezem der Maatscbappij in dien der regering, eenc mate van 

kennis, omtrent bet huisboudelijke der pacbt in bet algemeen, en omtrent 

de beboefte van elk district in bet bijzonder, die te voren niet had bestaan, 

noch kon bestaan, toen de pachters zich, buiten de regering om, van 

opium voorzagen. Uit dit oogpunt had de zesjarige tusschenkomst der 

Handel-Maatschappij eene, voor de regering, zeer nuttige strekking. 

Met de alzoo verkregene kennis gewapend, besloot men in 1832 tot het 

nemen eener proeve, om uit de opiumpacbt een klimmend voordecl te 

trekken, zonder aanleiding te geven tot vermeerdering van het verbruik. 

Dat dit zich sedert 1817 had verspreid, scheen te blijken uit het toene 

mend cijfer der pachtschat. In het jaar 1817 had dat cijfer / 614,908 

en in 1826 /2,388,664 bedragen en bet was bezwaarlijk te gelooven dat 

eene zoo aanzienlijke verhooging zonder vermeerdering van verbruik bad 

kunnen worden verkregen. Van 1817 tot 1821 werd en de registers van in 

gevoerde goederen op Java niet naauwkeurig of altbans niet in eenen voor 

de statistiek bruikbaren vorm gehouden, maar uit de registers van uitvoer 

te Calcutta bleek dat in 1819/20 en in 1820/21 van daar naar Java wa 

ren uitgeklaard, in het eerste jaar 796 en in bet laatste jaar 797 kistcn 

opium1. Van 1822 af is de invoer op Java in officiele stukken vermeld 2. 

Hij bedroeg in dat jaar 581 kisten Bengaalsch en 176 kisten Levantsch 

opium, te zamen 757 kisten. Deze cijffers bevestigden het gerezen ver 

moeden van een toenemend verbruik, sedert 1817, toen het door raffles 

op 300 en door crawfurd op 550 kisten werd gescbat. In de jaren 

1823?1826 was de invoer doorgaans minder dan in 1822, maar het ver 

moeden van sluiksgewijzen invoer vond algemeen geloof. 

Wij hebben reeds gezien hoc groot het debiet was sedert 1827, gedu 

rende het zesjarig pachtbeheer der Handel-Maatschappij; bet handhaafde 

1 Zie bijlagc IM0. 5. 

2 Zie Verslag van den Handel, Scheejwaarienz. op Java cn Madura, in het jaar 

1825, pag, 25. 
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zich gemiddeld op ruim 500 kisten 'sjaars, en scheen derhalve niet toe te 

neinen, terwijl de pachtschat inmiddels was gerezen van / 2,388,664, het 

cijffer van 1826, tot /3,041,892, dat van 1832. 

Het waren deze uitkomsten en vergelijkingen welke de regering noopten 
om den straks aangewezen weg in te slaan, waardoor men niet sleehts 

hoopte een toenemend voordeel uit de pacht te zullen trekken, zonder ver 

meerdering van het opium-verbruik, inaar ook verwachtte, dat de pachters 

en hunne onderhoorigeri, door hun eigenbelang zouden worden genoopt om 

mede te werken tot het weren van den sluikhandel. 

In 1833 werd de pacht, hier in groote, elders in kleine percelen, bij 

onderhandsche overeenkomsten afgestaan, op de voorwaarde dat de pachters 

eene vooraf, als minimum, bepaalde hoeveelheid opium van het Gouverne 

ment zouden moeten aannemen tegen den prijs van fl00 
1 per katti, of 

/10,000 per kist. Hadden de pachters behoefte aan eene grootere hoe 

veelheid, zij zouden die almede van het Gouvernement moeten nemen, echter 

tegen eenen lageren prijs, die bepaald werd op /40,60 per katti. Devaste 

verstrekking van opium kreeg, in de pachttaal, den naam van tiban, de 

toegift dien van siram?. De pacht van 1833 leverde een voordeel op van 

/3,305,382, bij eene verstrekking van 423 kisten opium. 

Daar de hoop om de pachters, door bun belang, aan het weren van den 

sluikhandel te verbinden, niet anders kon worden verwezenlijkt dan wan 

neer de vaste verstrekking (tibau) tegen den buitensporig hoogen prijs van 

/10,000 de kist, gelijk was aan de behoefte van het pachtgebied, en men 

het daarvoor hield, dat die behoefte meer dan 423 kisten beliep, werd de 

pacht, in 1834 en 1835, gegund aan hem die zich verbond om de grootste 

hoeveelheid opium, tot den eenmaal bepaalden pachtprijs, van het Gou 

vernement te zullen nemen. Bij opbod werd deze hoeveelheid bepaald op 

440 kisten in 1834 en op 465 kisten in 1835, bij een stijgend inkomen 

van /3,726,900 in het eene, en van /3,952,500 in het andere jaar, 

1 De bepaalde prijs was eigenlijk f 120 hopergeld. Wij hebben dien prijs berleid tot 

silver geld, en zullen in het vervolg sleehts die muntspecie noemen, ten einde vergelij 

kingen gemakkelijk te maken. 

2 Tiban zal wel beteekenen het ten deel gevallene, van het Javaansche grondwoord 

iiba. Sir am is, in het Javaansch en Maleisch, begieien. 



DE OPIUMHANDEL IN NEDERL. INDIE. 169 

Men geloofde nu het cijfer van het verbruik op Java en Madura te kun 

nen stellen op ongeveer 430 kisten. Deze hoeveelbeid werd, bij de ver 

pachting voor 1836, als tiban aangenomen, altoos tot den prijs van fl 00 

het katti. Maar bovendien werd een pachtschat, bij opbod vast te stellen, 

gevorderd. De slotsom was, dat de verstrekking der bepaalde hoeveelbeid 

opium aan de kokmiale kas een voordeel opleverde van / 4,260,900. 

In de volgende zes jaren bleef het wettig debiet zich op nagenoeg de 

zelfde hoogte handhaven en leverde een stijgend voordeel aan de schatkist 

op, waarvan het eijfer in 1842 was geklommen tot / 6,940,400. 

Nu werd op nieuw de proef genomen of de behoefte inmiddels was ge 

stegen. De pacht werd, voor de jaren 1843, 1844 en 1845, in de hoofd 

zaak gesehoeid op de leest van die der jaren 1834 en 1835, dat wil zeg 

gen, er was geen sprake van het betalen van eenen afzonderlijken pacht 

schat; de pacht zou worden gegund aan dengenen die het hoogste tiban zou 

bieden, met andere woorden, aan hem die de grootste hoeveelheid opium 
van de regering zou aannemen, t'egen den nu vastgestelden prijs van /175 

per katti (/17,500 per kist), een cijfer berekend naar hetgeen prijs en 

pachtschat te zamen in het vorige jaar hadden bedragen 4. 

De uitslag dezer verpachting scheen te bewijzen dat het debiet niet 

noemenswaardig was toegenomen, want bij een inkomen van / 7,217,500 

bedroeg de verstrekking 437 kisten, of slechts 7 kisten meer dan in 

1842. 

In 1846 en 1847 bleven de pachtvoorwaarden, grootendeels, op den 

zelfden voet 2? De opbrengst daalde evenwel op / 7,356,500 in 1846 en 

op / 6,695,100 in 1847, eene daling die men toeschreef aan de verliezen 

door de vorige pachters geleden. Het wettig verbruik was 445 kisten in 

het eene en 405 kisten in het andere jaar. 

Men keerde in 1848 terug tot het stelsel om het tihan vast te stellen 

en de pacht te gunnen aan den bieder van den hoogsten pachtschat. De prijs 
van het tiban werd bepaald op/10,000, die van het sir am op / 3500 per 

kist. Behalve de 350 kisten tiban, werden door de pachters 7 0 kisten sir am 

1 Indische Siaatsbladen van 1842, N?. 30 en 42. 

2 Indische Staatsbladen van 1845, N?. 28 en van 1846, N?. 32. 



170 DE OPIUMHANDEL IN NEDERL. INDIE. 

gen omen, zoodat het verbruik bleef 420 kisten. De netto opbrengst dcr 

pacht was / 6,474,240. 

Een nieuw reglement omtrent de opiumpacht (thans nog van kracht) 

werd met de gewone publicatie wegens het opveilen der pacht afgekondigd *. 

In 1849 en 1850 was het wettig verbruik 420 kisten in het eene, en 

418 kisten in het andere jaar, bij een voordeel voor de schatkist van 

/6,046,500 in 1849 en van/4,936,700 in 1850 2. 

Deze onderscheidene geldelijke uitkomsten komen niet overeen met die 

welke, van tijd tot tijd, zijn openb,aar gemaakt. Dit ontstaat daaruit, dat 

de officiele staten van ontvangsten van Nederlandsch Indie, die men ge 

woonlijk tot leiddraad heeft genomen, uit den aard hunner inrigting sleehts 

bruto ontvangsten kunnen aanwijzen, vermits de onkosten, tot het verkrij 

gen der inkomsten aangewend, onderscheidenlijk voorkomen op de staten 

van uitgaven. Wil men tot de kennis der netto ontvangsten doordringen, 

dan behooren de uitgaven van de bruto ontvangsten te worden afgetrokken. 

Dit heeft in de bovenstaande berekeningen plaats gehad. Daarbij is als grond 

slag aangenomen, dat de verstrekkingen zijn gedaan voor vier vijfde ge 

deelten in Levantsch en voor een vijfde in Bengaalsch opium, en dat het 

inkoopskostende daarvan, dooreengenomen, is geweest van 1833 tot 1840 v 

/1500 en sedert/1000 per kist. 

Nog eene andere oorzaak van verschil moet worden aangewezen. Zij is 

geboren uit de in Indie bestaan hebbende muntverwarring. Van 1833 tot 

1846 werden de inkomsten der opiumpacht steeds geheel ontvangen in ko 

pergeld, naar rede van 100 duiten op den gulden. In zulke guldens vindt 

men de opbrengst der pacht veelal opgegeven. Yan het oogenblik dat de 

regering op die verdeeling terug kwam en tot regel stelde dat de zilveren 

gulden zou verdeeld zijn in 120 duiten, en dat de gulden van 100 duiten 

zou genaamd worden de hoperen gulden, kon de opbrengst van de opium 

pacht van 1833 en latere jaren, niet met dien van een vroeger tijdvak ver 

1 Indisch Staaisllad van 1847, N<>. 42. 

2 
Bij het berekenen der resultaten van de opiumpacht sedert 1833, heeft men gebruik 

gemaakt van de door den Heer e. embrechts uitgegeven Staien der opiumpac/d en van 

alle andere Gouvernements verpachte middelen van 1830 tot 1848 enz., gedrukt te Ba 

tavia, bij Lange en C?. 1848. 
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geleken worden, zonder vooraf de koperen guldens tot zilveren te herleiden. 

Deed men dit niet, men zou in en na 1833 eene plotselinge rijzing en in 

1847, na net geheel afschaffen van den koperen gulden, eene even plotse 

linge dialing in de opbrengst der pacht ontwaren, de eene grootendeels even 

schijnbaar en onwezenlijk als de andere. 

Alvorens over te gaan tot bet onderzoek der vraag, of en in boever het 

stelsel van 1835 beeft beantwoord aan de daarvan opgevatte verwachtingen, 

brengen wij onder de aandacbt onzer lezers eenen staat van bet bekend ver 

bruik van opium in het tijdvak hetwelk wij thans behandelen, uitgedrukt, 
niet in Msten, maar in ponden, ten einde de vergelijking gemakkelijk te 

maken met de tabellen, voorkomende op de bladzijden 101, 102, 158 en 

159. 
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AANTOONING YAN HET YEEBBUIK YAN OPIUM OP JAYA 
EN MADUBA YAN HET JAAB 1817 TOT EN MET 

HET JAAB 1850. 

1 N V O E R. 

in 10 jaren. 

gemiddeld 

's jaars in 
elk tijdvak. 

AANMERKINGEN. 

1847 
1848 

1349 

1850 

68,750 ft 

68,750 // 

68,750 // 

99,500 ? 

99,625 // 

94,625 // 

60,125 // 

52,250 // 

35,875 n 

31,125 // 

64,000 ft 

52,500 // 

72,125 ? 

92,750 // 

60,250 // 

53,750 // 

52,875 // 

55,750 ii 

58,125 n 

53,750 ? 

52,250 ft 

52,250 // 

52,250 // 

52,250 // 

53,250 // 

53,250 // 

54,625 // 

54,625 // 

54,625 // 

55,625 // 

50,625 // 

52,500 // 

52,500 // 

52,250 // 

679,375 ft 

615,875 ii 

535,000 // 

207,875 // 

67,937 ft 

61,587 // 

53,500 // 

51,969 // 

Bij het herleiden der kis 

ten tot ponden isinket oog 

gehouden, dat in het tijdvak 
waarvan thans sprake is, de 

kist is gebragt geworden op 
het eenparig netto gewigt 
van 100 Jcatti, gelijkstaande 
met 125 oude Amsterdam 

sche ponden. 
De jaren 1817, 1818 en 

1819 zijn aldus ingevuldop 
het gezag van crawfurd 

(III, p. 520); de jaren 1820 

en 1821 op dat der Calcut 

tasche staten van uitvoer; de 

jaren 1822, 1823 en 1824 

naar aanleiding van het Ja 

vasch handelsverslag van 

1825 (p. 25 van dat stuk), 
de jaren 1825 en 1826 op 
het gezag van de staten van 

embrechts; de jaren 1827 

tot en met 1832 op grond 
van de opgaven der Han 

del-Maatschappij, en einde 

lijk de volgende jaren naar 

aanleiding der staten van 

embrechts. 
. Het laatste tijdvak in 

deze tabel voorkomende, is 

van vier jaren. 
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Eene vergelijking van deze cijfers met het zielental levert de volgende 

uitkomsten op. 

VERHOTJBINGr VAN HET ZIELENTAL TOT HET VERBRUIK 

VAN OPIUM OP JAVA EN MABURA IN BE ONBER 

STAANBE JAREN. 

1820 

1836 

184G 

1850 

DEVOLVING. 

8,440,000 

8,880,000 

9,330,000 

9,500,000 

TOTAAL VERBRUIK 
VAN OPIUM. 

67,937 & 

61,587 n 

53,500 ? 

51,969 // 

VERBRUIK VAN OPIUM 
PER ZIEL 'S JAARS. 

V137 ffi 

J/l42 // 

V174 h 

7182 .'/ 

Bij bet beoordeelen van deze uitkomsten, moet worden in het oog ge 

houden, dat het bekend verbruik van opium op Java en Madura, in het 

nu beschreven tijdvak, nog op eene andere wijze, dan door eene verminde 

ring van het pondental afiiam, namelijk, door het gedeeltelijk vervangen 

van BengaalscJi door Levantsch opium. Uit de noot op bladz. 165, volgt 

toch, dat de mindere prijs van laatstgemelde, in vergelijking van eerstge 

meldje opiumsoort , geen anderen grond hebben kan, dan eene geringere even 

redigheid van de voor de opiumpacht bruikbare deelen. Dat mindere ge 

halte stellende op een derde, en voorts aannemende, dat het aan de pachters, 

sedert 1833, verstrekt opium door een genomen, slechts voor de helft heeft 

bestaan uit Levantsch, dan vermindert daardoor het gemiddeld cijfer van 

51,969 ponden tot 43,307 ponden, dat wil zeggen, dat wanneer niets dan 

Bengaalsch opium ware verstrekt geworden, het verbruik in de jaren 1847/50 
zou zijn geweest gemiddeld 43,307 ponden 5sjaars. Het verbruik per ziel in 

1847/50 is dan ook, inderdaad, 1/219 pond in stede van 1/182 pond. 

Het zal niet overbodig zijn, bier, bij voorraad, te beantwoorden eene 

bedenking die gemaakt kan worden tegen de rede waadn wij de bevolking 

van Java en Madura, sedert bet jaar 1700 hebben laten aangroeijen tot 

aan het, voor het jaar 1850, door den Minister van Kolonien opgegeven 

cijfer van 9,500,000. Onze regelen van aanwas zijn eenigzins willekeurig. 

Met tamelijke juistheid was niets bekend dan de tegenwoordige getalsterkte, 

terwijl het punt van uitgang (de volkstelling van valentyn) even wTeinig 
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zekerheid opleverde als de latere opgaven van raffles en anderen, die 

klaarblijkelijk te laag zijn. Hadden wij als grondslagen aangenomen, dat 

de bevolkihg van Java en Madura in 1815 slecbts het, door raffles op 

gegeven, cijfer van 4,615,270, en mitsdien zestig jaren vroeger ter naau 

wernood 4,000,000 bedragen heeft, het zou ongeloofelijk zijn geoordeeld 

geworden, dat Java reeds in het tijdvak van 1746 tot 1755, ongerekend 

eenen veronderstelden sluikswijzen invoer van 500 kisten of 67,500 ponden, 
. 

gemiddeld jaarlijks 1300 kisten of 175,510 ponden opium verbruikte, zijnde 

het driedubbele van de bekende consumtie die thans plaats heeft bij eene 

bevolking van 9",500,000 zielen. Om derhalve de opiomanie 
van het voor 

geslacht niet in nog ongunstiger kleuren af te schilderen, dan reeds uit 

de opgegeven daadzaken en vergelijkingen volgt, zijn voor de vermeerde 

ring van bevolking sedert het jaar 1700 cijfers aangenomen, geheel van de 

opgave van raffles en anderen afwijkende. 

Onderzoeken wij lhans of de in 1833 aan de opiumpacht gegeven inrig 

ting aan het- oogmerk heeft voldaan? Die vraag schijnt in vele opzigten 

toestemmend te moeten worden beantwoord. 

Hoewel het niet te loochenen is, dat het bekend verbruik van opium ook 

onder de vorige inrigtingen, sedert het jaar 1761, is afgenomen, en dat die 

vermindering is blijven voortduren na het invoer en der verpachting van de 

amfioenkitten in 1809, welke echter met gezegd kan worden voor het jaar 1817 

aan orde en regelmaat te zijn onderworpen geweest, zoo bestaat er genoegzame 

aanleiding om het daarvoor te houden, dat toen, in en na 1833, het kultuur 

stelsel jaarlijks vele millioenen guldens in handen der Javanen bragt, die zij 

voor dien tijd niet ontvingen, het verbruik van opium op eene evenredige 

wijze zou zijn vermeerderd, wanneer geene antidotale maatregelen waren geno 

men. In 1826, wij herinneren het, was de pacht in de voorafgaande tien 

jaren, van lieverlede geklommen van / 614,908 tot / 2,388,664. Sedert 

steeg zij tot boven de / 7,000,000, en bragt in 1850 nog / 4,936,700 

op. Nu ontstaat de eenvoudige vraag, of zij die, blijkens de ervaring, ge 

negen zijn bevonden om gemiddeld van /3,000,000 tot/4,000,000 'sjaars 

meer dan in 1827 aan opium te besteden, dit niet evenzeer zouden gedaan 

hebben, wanneer het heulsap hun tot de helft of twee vijfden van den te 

genwoordigen piijs ware geleverd geworden? En wat zou bij het toestem 
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mend antwoord hetwelk voorzeker op die vraag volgen moet, de uitkomst 

zijn geweest van het behouden van het oude stelsel? Geene andere, dus 

schijnt het, dan eene verdubbeling of verdriedubbeling van het verbruik, 

Een man, die de zaken waarover hij schreef van nabij zag en aan wien de 

lof van een goed waarnemer te zijn, niet zal worden betwist, had, in een 

gedeelte van Java, waar hij van 1811 tot 1816 het gezag in handenhad, 

opgemerkt: "dat toen de verkoopprijs in het klein was 5000 piasters per 

"kist, zoo als tijdens de verovering van Java door de Engelscbenj het 

"gansche verbruik (in dat distrikt) slechts 30 kisten 's jaars bedroeg. Toen 

"de prijs daalde tot 4000 piasters, werd het verbruik 50 en bij eenen ver 

"koopprijs van 3500 piasters* 100 kisten 's jaars. Bij matige prijzen 

"(zegt hij) begonnen velen opium te gebruiken, die het te voren niet 

"deden. Bij buitensporige prijzen, lieten velen, die slechts een spaarzaam 

"gebruik van opium maakten, het geheel achterwege, terwijl zij, bij wie 

"de hebbelijkheid vaster wortelen had geschoten, toevlugt namen, tot min 

"der aangename en meer schadelijke inlandsche surrogaten V 

Onder de thans bestaande inrigtingen, is de inkoopsprijs, waarvoor de 

pachter het opium van het Gouvernement nemen moet, weinig minder, dan 

de verkoopsprijs in het klein, door crawfurd schier als prohibitief be 

sehouwd. Men kan aannemeni dat de onvermijdelijke onkosten der pacht 

en de winsten van pachters, onderpachters* en kithouders^ dien prijs met de 

helft vermeerderen, voor dat het opium den binnenlandschen verbruiker be 

reikt en dat het hem> mitsdien, tot geen minderen prijs wordt geleverd, 

dan /15,000 de kist, eene som die het boogste cijfer van crawfurd nog 

met een vierde te boven gaat. 

Boor sommigen wordt gezegd dat de pachters * bij zoodanigen prijs, geen 

genoegzaam debiet zouden hebben, en dat zij, door de ervaring geleerd, 

trachten door middel van den sluikhandel jaarlijks eene zekere hoeveel 

heid goedkooper opium meester te worden, ten einde in staat te worden 

gesteld tot eene algemeene verlaging hunner prijzen. Men beweert, bij 

voorbeeld, dat wanneer een pachter die 30 kisten Ulan nemen moet, meer 

kans ziet om 45 kisten te slijten tegen /12',000, dan 30 kisten tegen 

1 Crawfurd's History of the Indian Archipelago, III, p. 520. 

1^ 
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/15,000 de kist, hij niet in gebreke blijven zal om zich daartoe, door bet 

binnensluiken van 15 kisten, in staat te stellen. 

Wij zullen niet pogen deze beweringen te wederspreken, indien althans 

dNe daarbij aangevoerde daadzaak met de waarbeid overeenkomt, dat bet 

onderzoek, op meer dan eene aanbaling van opium gevolgd, beeft bewezen 

dat bijna altoos de pacbters, of bunne borgen, de hoofdaanleggers of me 

depligtigen dier mislukte sluikerijen waren, en dat zij zelfs gewoonlijk,. 

zonder veel tegenspraak, het maximum der tegen de sluikers bedreigde aan 

zienlijke geldboete (/10,000) betaalden *. 

Maar al geeft men aan den eenen kant toe, dat er onder bet sedert 

1833 bestaande stelsel, boven en behalve bet erkend cijfer der opiumbe 

hoefte, eene zekere hoeveelheid ingesmokkeld en in consumtie gebragt wordt, 

zoo bestaan er, aan den anderen kant, gronden om bet daar voor te 
hpu 

den dat die sluikhandel, in betrekkelijken zin, beperkt is. 

In de eerste plaats mag men aannemen, dat hij schier uitsluitend gedre 
ven wordt door de belanghebbenden bij de pacht, dat derhalve het daarin 

betrokken aantal personen gering is en dat zij elkander de hand bieden om 

te waken dat niemand, buiten hen, de wet overtrade. 

In de tweede plaats volgt uit de geheele inrigting, dat des pacbters be 

lang om opium in te smokkelen zijne natuurlijke grenzen heeft in de mo 

gelijkheid van debiet, tot eenen prijs die wel door het toevoegen van ge 

sloken opium verminderd kan worden, maar die, in verband tot des pacb 

ters geldelijke verpligtingen jegens de koloniale kas, altoos zeer hoog zal 

rnoeten blijven. 

In de derde plaats moet niet vergeten worden, dat de regering van tijd tot 

tijd proeven neemt om te komen tot de kennis der wezenlijke opiumbehoefte. 

Zij doet dit, zoo als reeds is vermeld, door het gunnen der pachten, niet aan 

hen die den hoogsten pachtschat bieden, maar aan degenen die zich voor 

de grootste hoeveelheid tiban, tot den vasten prijs van/12,000 de kist, 

willen verbinden. Die proeven hebben, in weerwil van de bekende onder 

linge ijverzucht der Ohinezen, die hen niet zelden tot roekeloosheid ver 

leidfc, het iiban niet doen stijgen en hieruit mag men de gevolgtrekking 

1 Indiach Magazijn, p. 127. 
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aflciden, dat het tibau voorshands zijn maximum heeft bcrcikt, dat wil zcg 

gen, dat het, behoudens eene onbekende, doch waarschijnlijk almede vast 

staande toevoeging van goedkooper opium, de grootste hoeveelheid verte 

genwoordigt, die thans op Java kan worden gesleten, door de gezamentlijke 

pachters, 
zoo lang deze eene som van nagenoeg vijf millioen, of, inbegre 

pen bet kostende van het opium, van vijf en een half millioen guldens, 

moeten storten in 's lands kas. 

Wat hiervan zijn moge, uit de bekend geworden daadzaken is het blijk 

baar, dat men in 1838 te hoog gespannen verwachtingen bad, toen men 

geloofde, dat de destijds aan de pacht gegevene inrigting de pachters en 

hunne onderhoorigen zou maken tot bondgenooten van het Gouverneraent, 

in het weren van alien sluikhandel. Zij hebben, dus komt het voor, wel 

belang bij het weren van den sluikhandel in het algemeen, maar drijven 

eenen bijzonderen, echter door de omstandigheden beperkten sluikhandel, 

voor eigen rekening. 

Ten einde de sluikerij te bemoeijelijken, nam de regering verscheidene 

maatregelen van eenen repressieven aard, waaronder vooral behoort het 

aanzienlijk vcrhoogen der boeten. Welligt is zij daarin nog niet ver ge 

noeg gegaan. Dit althans zou men gelooven, bij het vernemen "dat 

"een onderpacbter,< in het jaar 1839 , tot tweemaal toe, binnen zeer kor 

"ten tijd, op smokkelarij betrapt en in de hoogste boete van /10,000 

"geslagen, beide boeten terstond voldeed, als war en zij posten op zijne be* 

"grooting 

In 1848 werd, gelijk reeds is vermeld, teruggekeerd tot den vroegeren 

^taprijs van /100 per katti of /10,000 per kist. Die prijsverlaging 
van /7500 per kist, scbijnt tot aanleiding te hebben gchad den wensch 

om daardoor het binnensmokkelen van opium door de pachters minder aan 

lokkelijk en noodzakelijk te maken. 

Aan maatregelen van preventieven aard ontbrak het ook niet. De voor 

naamste dier maatregelen was het in 1841 uitgevaardigd verbod tegen bet 

nederleggen van opium in de entrepSts van Batavia, Samarang en Soerabaja, 

anders dan voor rekening van bet Gouvernement, en de genomene voor 

1 Indisch Magazijn, p. 127. 

12 * 
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zorgen om het aanbrengen van opium met de handelsvaartuigen te vcr 

hinderen of onsehadelijk te makeh *. 

Voor die maatregelen bestond eene voldoende aanleiding. Gedurende de 

jaren 1833, tot en met 1841 waren vrij aanzienlijke hoeveelheden opium in 

de entrepots nedergelegd en vervolgens uitgeklaard geworden naar de oni 

liggende eilanden, hoofdzakelijk naar Bali. Men vermoedde, op goede gron 

den, dat die uitklaringen tot niets anders dienden dan om het opium op 
eene wettige wijze aan boord van kleine handelsvaartuigen te kunnen brengen 

maar 'dat het eigenlijke doel der belanghebbenden was om het uitgeklaarde 

heulsap, op vooraf bepaalde punten der kust van Java, weder te ontschepen. 

Op deze wijze schenen inrigtingen, bestemd tot bcvordering van den wetti 

gen handel, te zijn ontaard in stapelplaatsen der opiumsluikers. Het op 

heffen der vergunning kon het kwaad niet geheel beletten, maar slechts 

het bedrijven daarvan moeijelijker maken. 

De beweging welke in die entrepots plaats had, geeft eenige grondslagen 
aan de hand, tot berekening van de hoegrootheid des sluikhandels destijds 

door de pacbters gedreven, uitgaande van de aannemelijke onderstelling, 
dat alien zich bij voorkeur van het zoo gerieffelijk middel der entrepots 
zullen hebben bediend. 

De uitvoeren van opium uit de entrepots bedroegen: 

in 1833 een getal van 180 kisten. 

// 1S34 // 342 // 

// 1S35 // 111 // 

// 1836 // 279 // 

// 1837 // 145 // 

// 1838 // 232 // 

// 1339 // 363 // 

// 1840 // 230 // 

// 1841 // 201 y 

in negen jaren 2089 kisten. 2 

1 Staatslladen van Nederlandsch Indie van 1841, N?. 35 en 42. 

2 Staten de)' in- en uitvoeren van opium, door r. embrecuts, Batavia 1848. 
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Wanneer men nu aanneemt dat daarvan niets naar andere gedeelten van 

den Archipel is uitgevoerd, maar dat die gansche lioeveelheid weder ter 

sluik is binnen gebragt op Java, dan zou dit den clandestinen aanvoer der 

pacbters in die jaren brengen op gemiddeld 232 kisten 5s jaars *. 

Werden te Singapoera naauwkeurige aanteekeningen van in- en uitvoer 

gehouden, de bandelsstaten van die baven zouden tot rigtsnoer kunnen 

dienen bij het beantwoorden der vraag, wat van 1842 tot 1850 het 

waarschijnlijk beloop van den sluikhandel in opium is geweest; want sedert 

dat de Javasche entrepots zijn gesloten geworden voor hetartikel, waarvan 

tbans sprake is, mag men aannemen, dat al het Bengaalsch opium, het 

welk op eene onwettige wijze op Java en Madura is binnen gebragt, te 

Singapoera ingekocht en van daar verzonden is geworden. Maar de Singa 

poersche handels-staten zijn geenszins volledig. Slechts de invoeren worden 

daarop met eenige naauwkeurigheid, hoezeer niet zonder eene blijkbare nei 

ging tot overdrijving, vermeld. Pe aangiften der uitvoeren, die trouwens 

geheel onverpligt zijn, bepalen zich tot die, welke door den Europeschen 

handelstand worden gedaan, terwijl de inlandsche handelaars, in den regel, 

geenerhande aangiften doen van de ladingen die zij wegvoeren. Met betrek* 

king tot bet opium, bij voorbeeld, vermeldt het algemeen overzigt van het 

jaar 1850, wel de hoeveelheden die ingevoerd en die welke tot uitvoer 

naar China aangegeven zijn, maar niet wat uitgeyoerd is met eene andere 

bestemming. 

Wij willen echter eene poging doen om uit die opgaven, in verband tot 

eenen uit ontwijfelbare bronnen geputten Staat van den uitvoer van opium 

uit de havens van Britsch-Indie gedurende eene reeks van jaren 2, eenige 

gevolgtrekkingen af te leiden, tot toelichting van het onderwerp dat ons 

thans bezig houdt. 

Volgens het bewuste overzigt zouden in 1850 te Singapoera zijn aan 

gebragt 4343 kisten Bengaalsch en 20 kisten Malwa-opium. Het eerstge 

meld cijfer komt niet overeen met de zoo even vermelde bijlage, volgens welke 

in 1849/50 van Calcutta en Bombay zijn uitgevoerd naar Poelo pinang en 

1 
Vergelijk lauts, Balie en de Bcdienezen, pag. 99. 

2 Zie Bijlage N?. 5. 
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verder oostwaarts, 4067 kisten, een uitvoer, niet nitsluitend voor Singa 

poera, maar ook gedeeltelijk voor Poelo pinang, Malaka en de verdere 

Strait's settlements bestemd. Nemen wij ecbter aan dat die gansche hoe 

veelheid te Singapoera is aangebragt en dat bet ware cijfer van den invoer 

is gewcest, het gemiddelde tusschen de Singapoersche staten van invoer en 

de Calcutta- en Bombay-staten van uitvoer, dan komen wij tot de slotsom 

dat in 1850 in Singapoera zijn aangebragt 4170 kisten Bengaalsch en 45 

kisten Malwa-opium, of te zanien 4215 kisten. 

Hiervan zijn, blijkens de Singapoersche opgaven, in 1850 naar China uit 

gevoerd 1640 kisten. Wat van de overblijvende 2575 kisten geworden is, 

blijkt niet. Wij moetcn daarvoor derhalve eene bestemming zoeken, die 

alle landen zuidelijk van Poelo pinang gelegen kan omvatten, vermits uit de 

reeds aangehaalde bijlage blijkt dat in het jaar 1849/50, behalve 75 kisten 

naar Java, geen uitvoer van opium, thans in onze beschouwing vallende, 

heeft plaats gehad buiten de rubriek Poelo pinang en verder oostwaarts. 

De hoeveelheid opium voor welke eene bestemming moet worden gezocht 
is alzoo.;.2575 kisten. 

Wij zien uit het handelsverslag van Java en Madura over 1850, 

dat, in dat jaar, voor Gouvernements rekening zijn ingevoerd 

150 kisten Bengaalsch opium. Daarvan schijnen direct van 

Calcutta te zijn aangebragt 75 en waarschijnlijk van Singapoera. . .75 if 

Blijft.2500 kisten. 

Een zeer aanzienlijk verbruik van opium heeft te Singapoera 

plaats, niet slechts in de talrijke wettige en onwettige amfi 

oenkitten, die in en bij Ag stad bestaan en waar het heulsap 
slechts weinig boven inkoopsprijs verkocht wordt, maar ook 

onder de duizenden van inlandschc en Chinesche schepelingen 

die zich gestadig op de reede afwisselen en onder de talrijke 
scharen Chinesche gelukzoekers aldaar, die aanhoudend uit hun 

geboorteland aankomcn en zich op de omliggende eilanden 

verspreidcn. Het is niet overdreven het verbruik van deze 

aan ongebondenheid overgegeven bevolking te schatten op.500 kisten. 

Blijft 2000 kisten. 
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Transport.2000 kisten. 

Wij nemen aan dat uit dien voorraad wordt voor 

zien in het verbruik van Poelo pinang, Malaka, 

Patani, Kalantan, Perak, Trengganoe, Selangoor, 

Pahang, Bembouw, Djohor en de verdere plaatsen 

op de Maleische kust gelegen, geschat op.350 kisten. 

Vervoerd naar Atjih en de peperhavens van 

Sumatra.100 u 

Naar de meer zuidelijke Oostkust van Sumatra 

tot Djambi ingesloten.80 // 

Naar Siam en Kambodja.80 // 

// den Archipel van Eiouw en Lingga.50 // 

if de Noordkust van Borneo, Laboean, enz.. .80 // 

n de Sooloo-archipel en verdere verblijven der 

zeeroovers.50 // 

// de Westkust van Borneo.115 if 

ii de Zuidkust van Borneo.9 u 

ii Pegattan.12 // 

u Klompang en Pemoekan.10 // 

tt Passir.7 // 

h Koetei, cum annexis.SO 11 

u de Westkust van Celebes.....40 u 

v de Baai van Gorontalo.30 // 

// de Boeginesche landen.35 // 

// de Molukken.19 // 

// de Westkust van Sumatra.60 // 

u Palembang en de Lampongs.12 u 

u Bangka.21 
if 

ii Bali, Lombok, Sumbawa, Mores, Boeton, 

Timor en alle verdere, hier boven niet gemelde, ge 

deelten van den Archipel.150 
u 

- 
1330 // 

Blijft .670 kisten. 
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Transport.670 
kistcn. 

Men kan voorts aannemen, dat behalve de aangegeven uit 

voer naar China (waarschijnlijk met Europesche schepen), ten 

bedrage van 1640 kisten, nog met Chinesche jonken en wan 

kangs, zonder aangifte, zijn dorvvaarts gevoerd.220 // 

Blijft ten slotte, . .-450 kistcn. 

Voor dcze hoeveelheid kunncn wij geene aannemelijke bcstemming aan 

wijzen, daar toch ecnc verdere verhooging van cijfers die, hoezeer op waar 

schijnlijkheid steunende, echter reeds als willekeurig inoeten worden erkend, 

nict kan in aanmerking komen. 

Het is nit dit veronderstelde overschot van 450 kisten, dat in den Ja 

vaschen sluikhandel moet worden voorzien. In welke verhouding het daar 

toe staat, laten wij onbeslist; maar de daadzaak dat, onder het bestaande 

stelsel, de pachters de eenige sluikers van aanzienlijke hoeveelheden schij 
nen te kunnen zijn, en dat hunne sluikerij hare eigenaardige, welligt zccr 

beperkte, grenzen heeft, veroorlooft de veronderstelling dat zij die van den 

vorigen tijd (500 kisten 's jaars) niet evenaart. Destijds vond zij steun en 

veelzijdige medewerking in het regt, hetwelk elke dienaar der Compagnie 
mcende te hebben op het genot van zoogenaamde stille icinsten; thans ont 

moet de sluiker overal het sedert veertig jaren vastgewortelde begrip, dat 

zulke winsten strafbaar, en, wat meer zegt, schandelijk zijn. De algemeene 

conniventie en daaruit ontstane straffeloosheid van de vorigc eeuw, heeft 

plaats gemaakt voor eene openbare meening, die afwijkingen van den be 

doelden aard streng veroordeelt en, op den duur, onmogelijk maakt. 

Dat de waakzaamheid der ambtenaren meermalen te kort schiet, is waar 

schijnlijk; maar dat hunne eerlijkheid zich, op eene groote schaal, zou 

kunnen verloochenen, is ongeloofbaar. Zoo er uitzonderingen bestaan, zij 

zullen meestal gevonden worden onder het, karig bezoldigd, personeel van 

lagen rang. 

Het mag als zeker aangenomen worden, dat, gelijk de Chinezen reeds in 

beide vorige eeuwen de voorname handlangers van het opiumsluiken op 

Java waren, zij dit thans nog zijn, nu de pacht van het debiet in het 

klein algemeen ingevoerd is en de pachters bijna uitsluitend tot dien land 
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aard behooren. Hoedanig en waar die sluikbandel hoofdzakelijk gedreven 

wordt, zal waarscbijnlijk kunnen blijken uit de gedane aanhalingen en uit 

de regtsgedingen die daarvan de gevolgen zijn gewecst. De aantcckcningcn 

deswege bij de residenten, bij bet openbaar ininisterie en bij de regterlijke 

collegien, gedurende de laatste tien jaren gehouden, zullen eenen rijkdom 

van leerzame feiten behelzen, waarvan het verzairielen en ontledcn waar 

scbijnlijk een nieuw en nuttig licht zou verspreidcn over de verborgenbeden 
van den opiumhandel. 

Men beweert, zoo het schijnt op goede grondcn, dat de talrijke Cbi 

nesche bevolking die zich, in de residentie Rembang, aan het strand heeft 

nedergezet, in eene "naauwe betrekking tot dien handel staat. Daar en 

overal elders, waar zich zulke strandbewoners in groot aantal l)evinden, 

schijnt eene scherpe waakzaamheid noodig. 

Ook Batavia is, zegt men, niet vrij van het euvel. Onze voorouders 

duchtten reeds dat Levantsch opium derwaarts zou worden gezonden, "in 

"botervaatjes, blikken of andere verbloemde dekkingen." Nog is dat mid 

del aanwendbaar; nog is de reede van de hoofdstad van Nederlandsch 

Indie omzoomd met de kleine eilanden, kreken en rivieren, die in de 

vorige eeuw het insmokkelen van het heulsap gemakkelijk maakten *; 

nog zijn de talrijke inwoners van het Chinesche kamp even tuk op voor 

deel als toen, terwijl, eindelijk, de uitbreiding der onder de Chinezen 

bestaande cedgenootschappen, thans aan overtreders eene grootere mate 

van straffeloosheid schijnt te verzekeren dan vroeger. Men heeft dik 

wijis gevraagd of geldboeten alleen wel genoegzaam afschrikkende straffen 

zijn, waar het uitzigt op voordeel zoo groot is? De zaak (dus heeft men 

meermalen gezegd) is geworden een gewoon hazardspel, dat zich, bij eene 

opvolging van kwade kansen, oplost in winstderving of geldverlies. Men 

heeft ook wel eens beweerd, dat de gezamentlijke pachters zich onderling 

tegen zulke kansen verzekeren. Deze vragen verdienen ernstige overweging. 

Onder het bewind der Compagnie behoorden de overtredingen tegen het 

opiummonopolie tot het gebied van den strafregter; er is grond om te ge 

looven, dat dit beginsel thans, met meer vrucht dan toen zou kunnen wor 

? Zie bladz. 131, 151 en 152. 
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den toegepast. Tegen veroordeelingen tot verbanning of inbanning, tot ge 

vangenis of kettingarbeid, zou onderlinge assurantie kracbteloos zijn. Zulke 

wetsbepalingen zijn, wij weten bet, niet boven bedenking verheven, maar 

wil men ernstig bet beginsel handhaven, om door hooge prijzen het opium 

vertier, zoo veel doenlijk, te beperken, dan moet men, dus scbijnt bet, niet 

terugdeinzen voor de maatregelen, zonder welke dat doel niet kan worden 

bereikt. Men kan, ten deze, uit bet verledene niet besluiten tot bet toe 

komende. Wie het oog laat gaan over de cijfers der opium-exportatien nit 

Britsch Indie 1, zal zich in de eerste plaats bedroeven over de schier on 

geloofelijke daadzaak, dat de uitvoeren naar China, in den tijd van dertig 

jaren, zijn geklommen van 3376 tot 47,715, of, met inbegrip van hetgeen 
van Singapoera derwaarts wordt gebragt, tot 50,000 kisten 'sjaars!! Maar hij 

zal, in de tweedeplaats, het fcit niet voorbij zien, dat, in dat zelfde tijdvak, 
de uitvoeren naar de streek van Asia, waarvan Nederlandsch Indie een gedeelte 

is,zijntoegenomen van ongeveer 900 tot meer dun 2000 kisten2. Dat feit, 

hoezeer grootendeels zijne oplossing vindende in het uit het niet verrijzen 
van Singapoera en in den grooten aanwas, in den Indischen Archipel, van 

Chinesche kolonisten, de klasse van inwoners onder welke de opiomanie het 

meest algemeen is, dat feit getuigt echter, ook van een toenemend verbruik 

van heulsap onder de inlandsche bevolking buiten Java. En geen wonder. De 

vermenigvuldiging van vrijhavens, rondom Java, zoo dringend aangeprezen 

om in de buitenbezittingen nijverheid en beschaving te ontwikkelen, maakt, 

en dit is de schaduwzijde dier maatregelen, het opium aldaar, hoe langer 

hoe meer, tot lage prijzen verkrijgbaar. Het gevaar van sluikhandel op 

Java en Madura schijnt derhalve te moeten beschouwd worden als aangroei 

jende, en daarom moet men niet terugdeinzen voor antidotale maatregelen, 

al druischen zij ook aan tegen de algemeene neiging van onzen tijd, om 

de strafwetten in de eerste plaats te toetsen aan de eischen der menschlie 

vendheid. In het onderwerpelijk geval zouden die eischen zelfs, door 

meerdere gestrengheid, worden bevorderd; want er is hier sprake van het be 

1 Zie bijlage N?. 5. 

3 De uitvoeren van Calcutta naar Poelo-pinang en verder oostwaarts zjjn veel grooter, 

maar wij hebben aangetoond (pag. 180) dat daarvan een aanzienlijk gedeelte naar China gaat. 
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teugelen van een zingenot, waarvan de schadelijke uitwerkselen niet zullen 

worden ontkend, al is men ook genegen om de schilderingen die daarvan 

worden opgehangen, te hoog gekleurd te achten. 

De vraag ontstaat hier, als van zelven, waarom niet teruggekeerd tot het 

voorstel der Staats-Commissie van 1803, en maatregelen genomen om het 

verbruik van 
opium, in onze Oost-Indische Bezittingen, aanvankelijk tc doen 

verminderen en eindelijk geheel te verbieden. 

Het komt onbetwistbaar voor, dat het eerste doel, waarop de Staats 

Commissie wees, vermindering, reeds is bereikt. Nadat het bekend vertier 

van opium, in het tijdvak van 1746/55 zijn maximum had bereikt, trad 

eene vrij geregelde vermindering in. Zij hield zulk een gelijken tred met 

den toenemenden invloed van het Europeesch gezag, dat men niet na 

laten kan dezen als oorzaak, gene als gevolg te beschouwen. Bij den eersten 

opslag schijnt dit eene onhoudbare stelling, wanneer men zich herinnert 

hoe lang dat gezag het beginsel bleef aanprijzen, om de grootst mogelijkc 
hoeveelheden opium tot de laagst mogelijke prijzen te verkoopen. Deze 

schijnbare tegenstrijdigheid lost zich daardoor op, dat terwijl het gebruik 

van opium krachtig wTerd bevorderd door de onopboudelijke rustverstoringen 

en oorlogen die aan de verdeeling van het Mataramsche rijk (1757) voor 

afgingen en door de regeringloosheid die, zelfs in tijden van betrekkelijke 

rust, aldaar heerschte, dat verbruik, in strijd met het verlangen der Coin 

pagnie, werd beperkt door het ontbinden der allerwege opgerigte gewa 

pende benden, door het invoeren van meer orde en regelmaat in bet be 

stuur dan immer te voren hadden bestaan, en door het verminderen en 

eindelijk geheel beteugelen der roovers, die, zelfs in diepen vrede, onder 

den algemeenen naam van Ketjoe's, de dessa's overvielen en plunderden 

en den gemaakten buit grootendeels in opium verteerden. Dezelfde rege 

ring die het verbruik van opium tracbtte uit te breiden, wilde het aan 

de hoofden, die haar dienden, hebben ontzegd. De regel vestigde zich 

"de amjioenscJiuiver verdient geen vertrouwen" De Javasche Vorsten ver 

boden, in de akten van aanstelling (piagem), die zij aan Weddnd's, Kli 

icon's, Panewoe's en MantrVs uitreikten, het opium rooken en stelden het 

op eene lijn met het dobbelen en wedden, met het plegen van valschheid, 

het beschermen van kwaad volk, cn al wat zij begrijpen onder den naam 
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van slecht bedrijf; de overtredcrs van een of ander werden door hen be 

dreigd "met onheil De oprigting en vcrpachting der amfiocnkitten in 

1809 had almede eene beperkende strekking, omdat de verkoopprijs -van 

het opium daardoor werd verhoogd. Het stelscl van 1833 eindelijk, gaf 

aan dat behoedmiddel eene nieuwe, te voren ongekende kracht. 

Maar de Staats-Commissie van 1803 wilde het gebruik van opium later 

geheel verboden hebben. 

"VVie zou niet opregtelijk deelen in den wensch, dat een zoodanig verbod 

zich mogt kunnen vcrdragen met den finantielen toestand van Nederland en 

dat het, eenmaal uitgesproken, uitvoerlijk mogt worden geacht? De loop 
des algemeenen handels plaatst het laatste gedeelte van dien wensch, op de 

meest ontwijfelbare wijze, onder de pia vota. Overal vraagt men ophef 

fing van belemmerende regten en formaliteiten, en toenadering tot een vol 

komen vrij verkeer tusschcn de volken. Met die eischen zijn verbodswet 

ten, ook die welke in het belang der menschheid worden uitgesproken, on 

bestaanbaar, want hare handhaving vordert juist de voortduring en zelfs 

de versterking van datgene, wat men, als strijdig met den tijdgeest, wil 

hebben afgeschaft. Het is vooral ten aanzien van het opium, dat vol 

strekte verbodsbepalingen onmogelijk schijnen. Kunt gij overgaan tot het 

intrekken van al de Nederlandsche vrijhavens die Java omringcn en die 

zoo vele trechters zijn, waardoor het opium, tot steeds verminderende prij 

zen, in den Archipcl wordt verspreid? Al kondt gij het, zou de grootste 
van die trechters, Singapoera, niet blijven bestaan? 

Men kan op onzen toestand eenigermate toepassen wat onlangs tot ver 

dediging van het opium-monopolie der Engelsche Oost-Indische Compagnie 
werd gezegd: "The failure of one attempt of the Chinese to exclude the 

"drug, has shown that they are not likely to effect that object, and, if we 

"do not supply them, some one else will*" De aangeprezen maatregcl zou 

niet beletten dat anderen onzen Indischen onderdanen overvloed van opium 

bezorgden. Zoo lang de Britsche handel jaarlijks zijne 53,000 kisten op de 

markten van Asia blijft werpen, zullen daarvoor koopers gevonden worden, 

1 t. roorda, Javuansahe Brieven, Berigicn, enz. bl. 55?60. 

3 Modern India, bij G. Campbell, 1852. 
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en die koopers zullen middel weten om den Indischen Archipel daarvan 

te voorzien, vooral dan, wanneer wij de opiumpacht tiit ons 
budget van 

inkomsten doen verdwijneri, en daarmede ook het kunstig zamenstel doen 

in een storten, waardoor thans het verbruik beperkt en de sluikhandel 

binnen zekere grenzen gehouden wordt. 

Maar is er niet nog meer in het oog te houden ? In Britsch Indie wordt 

thans uit den opiumhandel een Staats-inkomen getrokken van 3,500,000 

ponden sterling; zonder dat inkomen zou er een schrikbarend te kort zijn, 

hetwelk, in den tegenwoordigen maatschappelijken toestand der volken van 

het Indisch sehier-eiland, niet door belastingen kan worden aangevuld. En 

echter hangt dat geldelijke te kort den beheersehers van Hindostan geheel 

of gedeeltelijk boven het hoofd. De reeds aangehaalde schrijver geeft er 

een wenk van: "The worst of it is, according to some people, that, if 

"the Chinese only legalised the cultivation (of opium) in their own country, 

"they could produce it much cheaper and our market would be ruined. 

"Both for their sakes and our"8 we must hope that it is not so, or, that 

"they will not find it. out1." Bij de mogelijkheid dat de Chinezen deze 

ontdekking kunnen doen , en bij de waarschijnlijkheid dat zij daaraan zul 

len worden herinnerd door het algeheel verdwijnen, in het Hemelsche Bijk, 

der edele metalen, als gevolg van den opiumhandel, is het zeer denkbaar 

dat Engeland zich zal voorbereiden om de andere oipimn-deboucMs, hoe gering 

ook in verhouding tot het Chinesche, te behouden en uit te breiden. Tot 

dat einde staan aan Engeland rijkelijk al de hoogklinkende argumenten ten 

dienst, welke tot verdediging van het vrij handelsverkeer worden gebezigd. 

Deze herinnering heeft eenige waarde in eenen tijd waarin de talrijkste 

vloot immer door den Noord-Amerikaanschen Vrijstaat uitgerust, op weg 

is, om, in den naam van het hedendaagsche volkenregt en van de hedeh 

daagsche beschaving, de Japansche regering te overtuigen dat zij de ope 

ning harer havens voor den algemeenen handel, niet langer kan blijven 

weigeren. Zal het tot de zegeningen van die opening behooren, dat de 

Japansche bevolking kennis zal maken met de verleidelijke eigenschappen 
der opiumpijp? Zal de Japansche regering zich, zonder dwang, laten over 

1 Vt supra. 
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tuigeri dat het weren van het heulsap behoort tot de bekrompenheden van 

het voortaan geslotene oude wetboek ? De tijd zal het antwoord op die 

vragen geven, maar men kan het, met tamelijke zekerheid en zonder eene 

buitengewone gave van profetie te bezitten, nu reeds voorspellen., 

Wordt eenmaal de opium-kultuur, als onzedelijk, in Britsch-Indie afge 

schaft, hetwelk gebenren kan zoodra zij ophondt onmisbare sehatten op te 

leveren aan het bestuur, dan, maar ook dan alleen, zal men met vrncht 

kunnen denken aan het verwezenlijken van den menschlievenden raad der 

Staats-Commissie van 1803. Inmiddels zorge de Nederlandsche regering, 

door alle middelen binnen hare magt, dat het opium hare onderdanen 

sleehts tot afechrikkende prijzen bereike, en zij zal reeds veel nut hebben 

gesticht. Wij beweren dit met meer ernst, dan waarschijnlijk de pen be 

stuurde van den reeds aangehaalden schrijver, toen hij de 3,500,000 ponden 

sterling, welke uit den papaverbol in de Britsch-Indische schatkist vloeijen, 
beschreef als: "obtained by promoting the morality and sobriety of the Chine 

"se, by taxing and restricting the supply to them of so noxious an article." 

De loop des opiumhandels op Java is in de voorafgaande bladzijden ge 

schetst, met de uitvoerigheid die binnen ons bereik was; dat daaraan veel 

ontbreekt, hebben wij bij den aanvang en meermalen in den loop des op 

stels erkend, maar het zal in alien geval kunnen dienen tot wegwijzer van 

hen, die zich met het verzamelen van meer volledige berigten zouden willen 

bezig houden. De aandacht van de zoodanigen wordt vooral.gevestigd op 

de vraag, wrelke de standen onder de Javanen zijn, bij welke, en de dis 

tricten, alwaar het rooken en kaauwen van opium het meest in zwang is, 

en op de wijze waarop een en ander plaats heeft. Wordt, bij voorbeeld, 

in de huizen der stad- of dorpbewoners opium gerookt 
? of wel ? bege 

ven alien, wier rang het niet volstrektelijk verbiedt, zich tot dat einde 

naar de amfioenkit? In welke mate zijn de, op Java gevestigde, Chi 

nezen aan het opium verslaafd, en welke is de som die zij gerekend worden 

daaraan per hoofd op te offeren? 

Eene belangrijke bijdrage zou zijn eene, over verscheidene districten loo 

pende, berekening van den prijs, die de bevolking voor het opium betaalt, 
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en van de vermoedelijke winsten der pachters, onderpachters en kithonders. 

Weleer werd het opiumrooken beschouwd als de oorzaak van vele misdaden; 

is dit nog hetgeval, en welke gevolgtrekkingen la ten zich, te dien opzigte, 

afleiden uit eene vergelijking van de geregtelijke statistiek met die der opio 

manie in eenige distrikten? 

Veel is reeds in deze proeve gezegd omtrent de geldelijke voordeelen welke 

de handel, later de pacht, van opium opleverden. Eene tabel van die voor 

deelen, gedurende de 173 jaren, sedert het verkrijgen van het monopolie ver 

loopen, zal evenwel niet onbelangrijk zijn. Zij wordt den lezer aangeboden 1, 

met de aanmerking, dat, welke ook de zorg zij bij de zamenstelling aange 

wend, het stuk slechts aanspraak maakt op die mate van naauwkeurigheid 

gevorderd bij het geven van een algemeen overzigt. 

Bij inzage van die tabel zal in het oog vallen, dat de aanhoudende rij 

zing van den pachtschat onder het in 1833 ingevoerde stelsel, tot aan het 

jaar 1838 voortduurde, en toen werd gevolgd van eene daling die, twee 

jaren aanhield. Baarop volgden zes jaren van rijzing, die sedert 1847 door 

eene jaarlijksche daling is vervangen. 

Yoor die daling willen wij trachten eene aannemelijke opiossing te vinden. 

In een enkel jaar kan rijzing door groote mededinging, daling door gebrek 
daaraan worden te weeg gebragt; maar wanneer daling of rijzing eenige ja 
ren 

' 
achtereen voortduren, moeten andere oorzaken worden opgespoord. Be 

ziekten die sedert 1846 een groot gedeelte van Java hebben geteisterd, zul 

len van zelve het aantal opiumrookers hebben doen verminderen; welligt zijn 
de dagelijksche bezoekers der amfioenkit de eerste slagtoffers geweest. Be 

mislukte rijstoogst in eenige residentien , en het daarop gevolgd gebrek aan 

levensmiddelen, hetwelk in Bemak en Grobogan tot volslagen hongersnood 

klom, gaf aanleiding tot groote sterfte en verhuizing. Een en ander zal 

niet hebben nagelaten invloed te oefenen op de pacht. Be hoegrootheid 
der kofnjoogsten komt hier almede in aanmerking. Terwijl in de jaren 
1841 tot en met 1844 jaarlijks gemiddeld / 9,800,000 aan de bevolking 
werden uitbetaald wegens plant- en 

transportloonen en andere onkosten op 

koffij, bedroegen die betalingen in de jaren 1845 tot en met 1847, gemid 

1 Zie bijlage, N?. 6. 
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deld / 7,300,000 's jaars. De betalingen wogens den oogst van 1848 

stegen weder tot / 8,300,000, maar bleven altoos nog /l,500,000 beneden 

die van bet straks gcnocmdc tijdvak *. De oogst van 1849 eindelijk, was 

zeer gering; de betalingen door de regering ter zake van dien oogst ge 

daan, daalden tot bet betrekkelijk lage cijfer van / 4,779,524 2. 

Al badden geene andere oorzaken dan deze bestaan, zij zouden reeds eene 

voldoende oplossing geven voor de daling welke de opiumpacht in 1847 tot 

1850 heeft geleden. 

Wij gaan tbans over tot bet mededeelen van ccnige tot bet bebandeld 

tijdvak betrekkelijke bijzonderbeden, waarmede wij dit overzigt van de opium 

pacht op Java en Madura zullen besluiten. 

De hcrhaalde, veelal ongegronde klagten der pachters, over het uit Ne 

derland gezonden Levantsch opium, gaven aanleiding tot een naauwkeurig 

scheikundig onderzoek, vddr de afzending van elke partij. Daarmede wa 

ren die klagten niet opgeheven. Opium, hetwelk bij de afzending van bier 

bevonden was de gcwone evenredigheid opium depuratum (tjandoe) te bc 

zitten, werd op Java zeer dikwijls verklaard niet te voldoen aan de voor 

waardc door het Gouvernement op zich gcnomcn om deugdzaam opium te 

zullen verstrekken. Het oordeel van zoogenaamde deskundigen ondersteunde 

niet zelden de klagten der pachters, omdat het veelal rustte op indrooging 

en andere uiterlijke kentcekenen, die omtrent de innerlijke waarde niets be 

slissen. Nu werd in de pachtvoorwaarden de zeer rekkelijke uitdrukking 

van deugdzaam opium vervangen door de bepaling dat het crUerium van goed 

opium zou zijn een gehalte van ten minstc 15/32 tjandoe. 

Hoezeer vele geschillen hierdoor werden afgesneden, hielden zij niet geheel 

op, eri nu ontstond in 1836 het denkbeeld om aan die klagten een einde 

te maken door het uitzenden van louter opium depuratum, in stede van 

opium crudum. Yerstrekte men aan dc pachters dc reeds op eene weten 

schappelijke wijze bereidde tjandoe, dan moesten, dus meende men, verdere 

1 
Vcrslag over Nederlandsrh Indie, van 1849> p. 188. 

2 Ibid, over 1850, p. 62. 
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geschillen over de lioedanigheid onmogclijk zijn, omdat zij zich alien op 

losten in de vraag, hoe veel tjandoe ruw opium bevat. Men zag in het 

uitzenden van opium depuratum nog andere voordeelen. Men hoopte daar 

door den sluikhandel meer dan door eenig ander middel te zullen kunnen 

fnuiken, vermits het verstrekken van tjandoe aan de pachters zou kunnen 

gepaard gaan met een verbod tegen het oprigten van de kookhuizen waarin 

het tjandoe van de onbruikbare bestanddeelen van het opium wordt geschei 

den. Eindelijk prees men dat on twerp ook aan uit het oogpunt van gel 

delijk voordeel, eensdeels omdat de pachters, ontslagen van de-uitgaven 

aan het bereiden van tjandoe verbonden, eenen evenredig hoogeren pachtschat 

zouden kunnen geven, en anderdeels, omdat men verwachtte dat de produc 

ten van eene op wetenschappelijke gronden rustende, bereiding grooter zou 

den zijn dan van die der Chinezen. 

Eene hoeveelheid opium depuratum werd naar Java gezonden als eene 

proeve. Zij. viel ongunstig uit. Dit was hoonizakelijk, zoo niet uitsluitend, 

daaraan toe te schrijven , dat de aanwijzingen die gegeven werden aan den 

met de bereiding belasten, zeer bekwamen scheikundigc, niet steunden op 

volkomene zaakkennis. In die aanwijzingen was over het hoofd gezien het 

branden 1, hetwelk 
* 
bij het Indische tjandoe een vereischte is. Daardoor 

wordt meer water verdreven, er worden eigenaardige reukdeelen ontwikkeld 

en het extract wordt brandbaarder in de pijp. Men zou, om de zaak 

duidelijker te maken, kunnen zeggen, dat het hier bereidde extractum opii 

werd geJcooM, terwijl het, om gelijksoortig te zijn met dat der opium 

pachters, had behooren gebraden te worden. Men zond een zuiver opium 

extract, terwijl men een aangebrand had moeten zenden. Maar al had men 

die bijzonderheid ook geweten en* in acht genomen, het blijft de vraag, 

of in elk pachtdistrikt van Java, dezelfde graad van aanbranding in den 

smaak der verbruikers valt? Wat daarvan ook zij,-de Chinezen verklaar 

den het van hier- gezonden extract ongeschikt voor de pacht, zonder eene 

nieuwe bewerking, welke veel deed verloren gaan. De proeve werd niet 

herhaald. 

Tot het staken derzclve droeg ook bij het weldra aangevangen en tot 

Zie de bijzonclerherien voorkcmciule op pag\ SB. 

13 
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heden voortgezet verzenden van het opium in luchtledige kisten, waardoor 

aan alle klagten van den kant der pachters een einde is gemaakt. Sedert 

eenigen tijd gaat een klein, tot dadelijk gebruik bestemd gedeelte, van 

Smyrna over Alexandria en den zoogenaamden landweg, naar Batavia. De 

luchtledige afpakking bepaalt zich tot het gedeelte bestemd om op Java, 

eenigen tijd, te worden bewaard. 

Buitenbezittingen. 

Beeds hebben wij gezegd, dat het tijdvak waarvan de behandeling thans 

ten einde spoedt, onder anderen ook merkwaardig is, door hot uitstrek 

ken der opiumpacht tot de zoogenaamde buitenbezittingen, alwaar zij vroe 

ger niet bestond. Kortelijk herinneren wij, dat onder het bewind der Com 

pagnic, noch door haar, noch door de in 1745 opgerigtc Amfioen-Societeit, 

noemenswaardige hoeveelheden opium naar de buitenbezittingen werden ver 

zonden. Men behoeft slechts te letten op de veelzijdige door ons vermelde 

bewijzen en beweringen, dat opium destijds uit Bengalen langs Sumatra's 

binnen- en buitenkust, Straat Malaka, Borneo en Celebes, ter sluik naar 

Java werd vervoerd, om zich te overtuigen dat het omgekeerde niet waar 

heeft kunnen zijn, daar toch uit dien sluikhandel bleek, dat het opium 

op Java veel hooger in prijs was dan op de omliggende eilanden. Deze 

werden dan ook, in het algemeen, door de sluikers voorzien, en noch de 

Compagnic, noch de Amfioen-Societeit, trokken uit die voorziening eenig 
voordeel. 

Toen de Gouverneur-Generaal daendels, in 1809, de verpachting van de 

amfioenkitten op Java invoerde, was de gemeenschap met de meeste buiten 

bezittingen afgesneden; de maatregel strekte zich dan ook niet tot dczclvc uit. 

Onder het Britsch bestuur bleef die toestand voortduren. Een inko 

mend regt van 12 ten honderd werd echter bepaald voor het in de bui 

tenbezittingen ingevoerd opium. Of het immer geheven is geworden, mag 
worden betwijfeld. 

Het in 1816 hcrsteld Nedcrlandsch gezag streefde naar cenparigheid van 

belastingen en financiele inrigtingeh. Van licverlede werd de verpachting 

der amfioenkitten buiten Java beprocfd, in zoo vcr geene plaatselijke be 
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zwaren, van overwegenden aard, zich daartegen verzetteden. Zoo kwam 

die paeht tot stand op Ambon, Timor, Riouw en Bangka en in eenige 

gedeelten van Celebes, Borneo en Sumatra. 

In het algemeen was bet, met uitzondering welligt van Ambon, eene voor 

waarde dat de pacbter zicb buiten bemoeijenis der regering van opium moest 

voorzien. Het beginsel om den verkoopprijs op te drijven tot beperking 
van het verbruik, werd buiten Java niet aanwendbaar bevonden, omdat de 

gelegenheden tot het voeren van sluikhandel daar menigvuldiger, en de mid 

delen van beteugeling, zwakker zijn. In weerwil van daze, voor de paeht 

ongunstige omstandigheden, levert zij thans een voordeel van ongeveer een 

half millioen gulden aan de Koloniale Sehatkist op. 

De vroegere geldelijke uitkomsten met stilzwijgen voorbijgaande, deelen 

wij hieronder mede 

HET NETTO RENBEMENT VAN BE OPIUMPACHT BER BUITEN 

BEZITTINGEN, GEBTJRENBE BE JAREN 1847, 1848 EN 1849. 

1847 

1848 

1849 

/25,767 

it 32,412 

// 32,187 

/2,150 

//3,120 j 
// 3,300 

< * * 
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/53,037 

ff 31,880 

// 34,240 

/12,787 

1/ 4,480 

ii 15,482 

< <i 

/56,900 

// 71,300 

// 59,466 

/63,000 

// 67,560 

y 55,200 

/585482 

// 60,782 

// 63,010 

/200,022 

if 189,640 

//192,4901 

/19,125 

// 20,310 

it 21,120 

/23,400 

ft 25,200 

// 29,760 

/508,049 

it 523,407 

// 531,834 

De hoegrootheid van het opiumverbruik in de bovenstaande pachten, 

alsmede in de buitenbezittingen waar nog geene pachten bestaan of waar, 

zoo als op Sumbawa, het verbruik voor rekening der inlandsche Vorsten 

is verpacht, hebben wij reeds opgegeven 4. Die opgave berust op ramin 

gen, welker verbetering met aandrang wordt opgedragen aan hen, die, op 

de plaats, gelegenheid hebben tot grondig onderzoek, 

Inmiddels breidt zich het gebruik van het heulsap ook buiten Neder 

landsch Indie uit. De schier ongeloofelijke invoer in China is reeds ver 

meld 2. In Kambodja neemt de vraag toe en in Siam zijn de beletselen 

1 Zie pag. 381. 2 Zie bijlage N?. 5. 

13* 
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voorwaardelijk opgeheven, door eenen vroegeren Yorst tegen den opium 

handel nitgesproken *. Ook daar schijnt een vorstelijk monopolie het mid 

del te zijn waarvan men zich wil bedienen om voordeel voor de Staatskas 

te trekken uit een misbruik betwelk men geene kans ziet te keeren. 

Aan het einde van deze Proem is eene dankbetuiging gepast. Zij is in 

de eerste plaats verschuldigd aan den Heer Minister van Kolonien, voor 

de vergunning om het oud Koloniaal Archief, tot opheldering en aanvul 

ling, te mogen raadplegen, en in de tweede plaats aan den Heer p. l. de 

mxjnnick, Agent van het Departement van Kolonien te Amsterdam, die, 

als bewaarder van dat Archief, steeds gepoogd heeft het doel des schrijvers, 

met zaaklfennis en welwillendheid, te bevorderen. 

10 January 1853. 
j. c. baud. 

1 Overland Singapore free press, 1 Julij 1851. 



B IJ L A G E N. 

BIJLAGE N?. 1. 

aanteekeningen omtrent het geneeskundig g ebrd ik 

van de papaver, 

getrdkken uit de Chinesche Materia medica, 

Pen-tscao Kang mo 

van Li schi tschin *. 

De papaver komt als artsenijplant onder den thans gebruikelijken naam 

van Ying-tsz-so 2, d. i. kruikjes-gierst, in de Materia medica voor, wel 

ke, gedurende het tijdperk Kfai-pab (j. C. 968?975), op hoogeren last, 

door eene commissie van negen artsen, zamengesteld en onder den titel 

Kfai-pad Pen-tscao uitgegeven is. 

Eene beschrijving der plant bevindt zich reeds in de Materia medica van 

Tsang-Kfi4, uitgegeven in het tijdperk Kcai yoeen (j. C. 713?741). 

Toen werden twee soorten van papavers, eene witte en eene roode, onder 

scheiden. 

Soe-yoeng5, die tusschen 1023 en 1063 eene natuurlijke geschiedenis 

1 Pen ts'ao K&ng mo, uitgegeven in 1596. Japansche uitgave van 1603. 12 Kiuen 

in 25 boekdeelen. Kiuen 23 bldz. 20. 

m 
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schreef, maakte insgelijks eerie onderscheiding tusschen deze varieteiten. Ten 

zijnen tijde werd de papaver reeds overal als sierplant aangekweekt. "De 

"kweekers," zegt hij, "mesten den grond om het jaar, en zaaijen in de 

"negende maand (November) de papaver, die in bet daaropvolgend voor 

"jaar opscbiet en zeer weelderig groeit. Plantjes, die achterlijk en zwak 

"zijn, wiedt men, omdat ze toch niet bijkomen, gewoonlijk uit." 

Een latere Schrijver, tsoeng schi 1 
(1111?1117), gewaagt ook van ge 

vidde heulbloemen. 

Volgens bet berigt van Li schi tschin (1596) "wordt de papaver in den 

"herfst gezaaid en komt bij in den winter op. De jonge plantjes zijn als 

^"eene keurige groente zeer gezocht." [De Schrijver gaat de ontwikkeling 

der plant na tot op het tijdstip harer rijpheid] "Uit het witte zaad," zoo 

vervolgt hij, "kari men door toevoeging van rijst, eenen brij kooken. Ook 

"die kan men daaruit persen. Het zaadhulsel dient thans veelvuldig tot art 

"senij. De ouden hebben het niet daartoe gebezigd, want in de vroegere 

"natuurkundige boeken wordt daarvan geen gewag gemaakt. De zaadhulseU, 

"tot geneeshundig gebfuik bestemd, worden in water geweekt en nadat de 

"stelen en ribben daarvan verwijderd zijn, wordt het buitenste dunne vlies 

"afgetrokken, in de schadnw gedroogd, fijn gesneden, daarna met rijst en 

"azijn of honig gekookt, of ook in honig gebakken, en als geneesmiddel 

^^bij dysenterien gebruikt." 

De schrijver geeft verscheidene andere wijzen van bereiding op, en noemt 

de ziektegevallen, waarin elke het meest te pas komt. Hij bemerkt echter 

dat het zaadhulsel, hoe snel ook zijne geneeskracht werke, bij verkeerde toe 

diening de lijders doodt als een zwaard. Hij waarschuwt er tegen in het begin 
der ziekte, en raadt, eerst dan zijne toevlugt tot dit middel te nemen, 

wanneer de dysenterie reeds eenigen tijd geduurd heeft, en de irigewanden 

reeds aanmerkelijk verzwakt zijn. 

4^m 
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over het gebruik van het opium. 

Onze Li schi tschin, geeft, na de beschrijving van de papaver, een ar 

tikel over het opium van den navolgenden inhoud: 

NaamsverUaring. De beteekenis van den naam A-foe-yoeng, gewoon 

mijn, en daar de bloem (van de papaver) in kleur overeenkomst heeft met 

de gewone Foe-yoeng-bloemen (Hibiscus mutabilis linn.), zoo zoude 

de naam A-foe-yoeng zoo veel als mijn of onze Foe-yoeng beteekenen." 

Ophelderingen, In vroegere tijden heeft men van het A foe yoeng niet 

dan zeldzaam gehoord. Later hebben diegenen, welke deze stof als genees 

middel gebruikten, beweerd, dat zij het uit de bloemen (1. zaadbollen) van 

papavers gedropen sap is. Wanneer namelijk de papaverplant een5 groenen 

zaadbol gevormd heeft, wordt met eene groote naald het buitenste groene 

vlies op drie tot vijf plaatsen geprikt, zonder het harde binnenvlies te raken. 

Dit geschiedt na het middaguur. . Den volgenden morgen wordt het uitge 

vloeide sap met een mes van bamboe afgeschrapt, te zamen in een aarden 

pot gedaan, in de schaduw gedroogd en vervolgens gebruikt. Van daar 

dat men in het heulsap, dat thans verkocht wordt, nog stukjes van de schil 

vindt." 

In Arabie (Thien fang koee *) worden, zoo als Docter wang lun2 

in zijne Materia medico, (1483?1505) opgeeft, papavers met roode bloemen 

gekweekt. Men laat de toppen der plant niet door water bevochtigd worden. 

"In de aehtste tot negende maand, wanneer de bloemen afgevallen zijn, 

"prikt men de groene schil (van den zaadbol) en verkrijgt het sap. Ik moet 

"[zoo vervolgt onze Schrijver] hierop aanmerken, dat deze bloem bij ons 

"reeds in de vijfde maand (Julij) dorre vruchten heeft; hoe kan nu twee 

"of drie maanden later nog eene groene schil voorhanden zijn? Of zoude 

"daar te lande de gesteldheid van den badem anders zijn dan bij ons ?" 

Sgstematische naam. A-foe-yoeng (of O-foe-yoeng). 
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SmaaJc. Zuur, adstringerend, warm, eenigzins vergifaclitig. 

Gebruik. Het opium wordt als geneesmiddel bij dysenterie gebruikt en 

wanneer prolapsus ani niet opboudt. Het werkt ook adstringerend op de 

teelkracbt van den volwassen man. 

Toelicldingen. "Het gemeene volk gebruikt deze stof als een aphrodiasiacon. 

"In de residentie verkoopt men (pillen, genoemd) Yi-li Kin-tan 1 
(d. 

"i. een korrel goud-vermilioen). Deze bestaan uit een fun of fen (9,09 gros) 

"opium met gekookte rijst tot pillen gevormd, en genezen, zoo als men 

"beweert, alle ziekten. Het zijn doorgaans geheime kunstmiddelen door ge 

"neeslieeren of apothekers in den bandel gebragt." 

Mecepten. Bij clironische Dysenterie. Eecipe: Eene dosis A foe yoeng 

ter grootte van eene kleine boon, op de nuehtere maag, met warm water, 

's daags eene dosis. Men moet zich daarbij ontbouden van uijen, knof 

look, en bouillon, en den dorst met honigwater lesseben. 

Bij roode of witte loop. Eecipe: Ya-pien (opium) Ead. Helenii, Ead. 

Aleeae, Ead. Paeoniae offieinalis, van elk een fun (9,09 gros). Stamp het 

tot poeder en maak er met gekookte rijst pillen van, zoo groot als een 

kleine boon. Voor menschen van middelbaren leeftijd bedraagt de dosis 

I fun, voor grijsaards en kinderen de helft. Men onthoude zich van zure 

spijzen, raauw en koud vet, thee, bier en tarwemeel. Heeft men niet on 

verdragelijken dorst , zoo drinke -men slechts nu en dan een weinig rijst 

water. Dit recept is door Li schi tschin overgenomen uit de reeds ver 

melde Materia medica van wang lun. 

Een ander Eecept. Men kan ook de twee groene kelkblaadjes {sepala), 
welke de papaverbloem, alvorens zij zich opent, omgeven, en die afvallen, 

wanneer de bloem sich ontsloten heeft, inzamelen en tot poeder maken. In 

hoeveelheden van 1 tsien (0.9 gros) gewigt, met rijstwater ingenomen, 
heeft dit poeder eene verwonderlijke uitwerking. 

[Li schi tschin laat hierop eene opgave volgen van 24 ziekten, waarin 

de opiumpillen goede werking doen. Hij geeft voor ieder bijzonder geval 

ook het af kooksel op, waarmede de pillen moeten ingenomen worden. Van 

het opium-rooto gewaagt hij met geen enkel woord.] 
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over. het geneeskundig gebruik van opium in japan. 

Hot opium is in Japan onder de drie opgegeven Chincsclic namen be 

kend geworden. Zij luiden voigens de Japanscbe uitspraak: A-foe-yo, A-fen 
en Fa-fen. A-fen is de algemeen gebruikelijke naam. 

In de groote Japansche Encyelopaedie, uitgegeven in 1713, vindt men 

Vol. 103, biz. 19, de beschrijving van het opium insgelijks bij die van 

de papaver gevoegd. Zoo als gewoonlijk, geeft de schrijver eerst een uit 

treksel uit de Materia medica van Li schi tschin, dat echter minder vol 

ledig is, dan hetgeen wij daaruit hier boven hebben medegedeeld, en be 

bandelt, bij wijze van aanteekening, datgene wat meer bepaaldelijk op Ja 

pan betrekking heeft. De noot gevoegd bij het artikel over het opium 
is van den volgenden inhoud: 

"Men zaait de papaver meestal omstreeks 22 September. De planten 

"met eenvoudige bloemen ontluiken later, zijn echter rijk in zaad. De 

"dubbele bloeijen vroeger, geven minder zaad. De apothekers verkoopen het 

"opium, dat tot genezing van dysenterien dient, onder de namen van Njo 

"zin-kwan4 (goddelijke pillen) en Itsi-rits-kwan2 (een-graan-pillen) 
"De vermenging met andere artsenijstoffen is verschillend en wordt als een 

"geheim van de dokters en apothekers beschouwd." 

[Ook in het aangehaalde artikel der japansche Encyclopaedic wordt van 

het opium-rooto niet gesproken, even min als in een ander artikel han 

delende over den tabak en het tabakrooken. De Japanners hebben het 

opium slechts als geneesmiddel, en wel door deChinezen, of door dezelver 

geneeskundige boeken, leeren kennen.] 

hoffman. 
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BIJLAGE N?. 2. 

gtjstaaf willem Baron van imhoff, Gouverneur-Generaal, 

en de Baden van wegens den Staat der Vereenigde Neder 

landen en de Generaale Geoctroijeerde Oost-Indisehe Com 

pagnie, Allen den geenen die desen sullen sien, Saluijt, 

doen te weten; 

Pat wij ten beste van de Generaale Maatschappije in deze gewesten, ite 

rative in overweging genomen hebbende het importante articul van haren 

handel in amphioen, om het selve na de intentie onser hoge Prineipalen 
te reguleeren op eenen vasten voet, voor het vervolg, sodanig dat dies 

privative debiet de booggem. Maatschappije, uijt kragte haare exclusive 

contracten met meest alle landschappen, alwaar men gewoon is van dat 

sap gebruijk te maken, soo evidentelijk competeerende, dog door de con 

tramineurs van haren handel so dikwils onbeschaemdelijk door allerlije prac 

tijcquen en sluijkerijen g'infringeert ende ondermeijnt werdende, op de meest 

uijtvoerlijkste wijse, aan haar voor het vervolg versekert, en teffens op een 

zeker jaarlijks inkomen, uijt dit voornaamste articul van haren handel, 

jstaat gemaakt kan werden, met uijtsigt.tot verdere verbeteringe van dit 

middel door den tijd, na rijpe deliberatie hebben goedgev'onden, dies ver 

koop en debiet in dese gewesten, vooral de boven vermelde daar de Maat 

schappije alleen tot den aanbreng geregtigt is, on der sekere conditien en 

stipulatien, bij wege van privilegie over te laten aan eenige g'associeerde 

particulieren, volgens seker project of plan van associatie daar af gefor 

meert, bij onse Bes. van den 248ten September 1745 g'approbeert, 
en na 

eene voltallige inschrijvinge van soo veel capitaal, als tot so groten onder 

neming geoordeeld wierd vereischt te werden, bij onse nadere Besolutien 

van den 12den en 19den October g'amplieert, als streckende niet alleen ter 

bereiking van de bovenstaande oogmerken, maar ook teffens tot een vast 

en g'accrediteerd fonds voor de gemeente, om daarin hare capitalen en mid 

delen te besteden, en dus tot een algemeen welvaren, beijde van de Maat 
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schappije en hare Colonie en ingesetenen, weshalven ook bij ons op den 

voormelden 19den Octob. goedgevonden zijnde,'den eerst op vijff jarcn ge 

projecteerden tijd van deze privilegie, ten versoeke van de subscribenten, al 

aanstonds en ab initio te bepalen op tien jaren, ten eijnde een jegelijk dit 

fonds des te meer moge accrediteeren: Soo hebben wij dan, om alle de 

voorsz. en meer andere redenen ons daartoe permoveerende, uijt kragte onscr 

commissie en exerceerende Souveraine magt, goede kennisse en wetcn 

schap, goedgevonden en verstaan, de voorsz. g'interesseerdens in de sub 

scription hieromme en ten dien fine gedaan, en hare regtverkrijgenden 

voor het vervolg te incorporeeren in eene Societeijt tot den liandel in den 

Amphioen, en deselve te priviligeeren ende te octroijeeren, gunnen, privi 

ligeeren en octroijeeren deselve bij dezen, voor den tijd van tien eerst 

volgende jaaren, ingaande met primo September 1745, en eindigende met 

ultimo Aug. 1755, beijde inclusive, onder volgende condition: 

1. 

De Comp. sal geduurende den tijd van dit Octroij alle den amphioen, 
die zij uijt Bengalen krijgt, overlaten aan de societeijt en geene daar van 

verkopen of versenden. 

2. 

De societeijt sal gehouden wesen in te staan voor eene jaarlijxe de 

biet van 1200 kisten of 100 kisten ter maand, die zij ten prijse van 450 

Rds. courant per kist sal hebben, volgens d'ordinaire volwigtigheijd en soort, 

bij de Comp: gebruikelijk, in ses termijnen of om de 2 maanden aff te 

haalen. 

3. 

Dog als bet termijn verschenen is, en de Comp: niet voorzien zijn mogte,. 

zal de societeijt ongehouden wesen het mankeerende aan dat termijn in bet 

volgende te ontfangen, maar zij zal volstaan kunnen met de twee hondert 

van ieder termijn op zijn tijd te ontfangen, en ook d' vrijheijd hebben 

om, wanneer de Comp: van pen goede parthij voorsien mogte wesen, bij 

een goede aftrek, de evengem. termijnen te mogen anticipeeren, en op een 

maal, al was het ook voor ses maanden, te gelijk ontvangen. 

4. 

Wat er meer als 1200 kisten gedebiteerd word, zal aan de g'associ 
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eerdens wcrden overgedaan tot 400 Eds. courant ieder kist en wat zij meer 

als 1500 kisten komeiL te slijten, tot 350 Eds. 

5. 

De societeijt zal in het laatste jaar niet meer mogen neemen als in de 

voorgaande, of zij zal gehouden zijn met den aanvang van het thiende jaar 

de continuatie van haar privilegie te versoeken. 

6. 

De societeijt zal bestaan uit 300 actien van 2000 Eds. ieder. 

7. 

Met medio Novemb. deses jaars een jder na het project associatie heb 

bende moeten contribueeren een vierde van zijn actie, aan de Cassier van 

de societeijt, en dat eerste fournissem*. met het tweede uijtterlijk voldaan 

zullende moeten zijn, op poene van verval der actie, ten behoeve van de 

societeijt, zal drie maanden na der hand het tweede quart moeten gefour 

neertwerden, op deselve poenalitijt, schoon ook aan het eerste fournisse 

ment niet gemanqueert hadde, en voorts van ses tot ses maanden de twee 

overige termijnen, en sal de societeijt tot vergroting van haar capitaal geen 

nieuwe subscriptien mogen doen, dan met consent deser regering. 

8. 

De actien van de societeijt zullen transportabel zijn, mits betalende een 

halff procento aan den Boekhouder voor de nota van het transport, en niet 

subject wesen eenige andere belastingen, excepto het zegul-geld, van welk. 

halff procento den kooper en verkooper ieder de helfte betalen zal. Ook 

zullen de voorz. actien geen arrest subject en gesz. moeten zijn op een ze 

gul van twee Eds. 

9. 

De actien zullen bij de societeijt zo wel, als bij 5s Comp. Groot-Cassier, 

bijwege van verpanding zonder intresse acceptabel zijn, voor 50 procento 

van het waare capitaal, bij provisie, in steede van contant geldt,? immers 

tot zoo lange de societeijt noodig zal vinden, daarinne verandering te ma 

ken , en na mate dat de societeijt in crediet komt, zal derselver cours ook 

bij de compagnie vermeerdert werden. 

10. 

De societeijt zal hebben een Directeur, twee Hoofdparticipanten, een 
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Cassier, en een Boekhouder, die teffens Secretaris sal zijn, welke drie eerst 

gemelde de dagelijxe besorging der zaken bebben sullen, dog wanneer er 

iets te delibereeren is van impdrtantie, sal de meerderheijd van dese vijf 

decideeren, en zullen de ambtenaren die daartoe thans verkooren werden, 

dese societeijt bedienen den tijd van het octroij, en bij versterff, vertrek, 

of bij versogt en g'obtineerd ontslag van en bij dese Begering, nadat de 

societeijt in eene generale vergadering daar over alvoorens gehoort sal zijn, 

zullen de vaceerende plaatsen op de nominatie door de societeijt gedaan, 

van een dubbeld getal daartoe eligible personen, door dese Begeering ver 

vult werden, soo als op eene tbans geformeerde diergelijke nominatie tot 

eerste bewindsluijden en bediendens van deselve verkoren, en vervolgens 

ook beboorlijk in eed genomen zijn, de volgende, te weten, tot Directeur 

de Heer jacob mossel, tot de twee Hoofdparticipanten jacob cool, en 

jan van 't hobt, tot Cassier jan cranendonk, en tot Boekhouder en 

Secretaris Abraham bogaart. 

11. 

Den Heer Gouverneur-Generaal, zal altoos, uijt hoofde van zijn ampt, 

Opper-Directeur van de societeijt wesen, en de vrijheid hebben in haare 

vergaderingen, zoo hij wil, to praesideeren, met de meerderheijd, of bij 

egualiteijt, met de dubbele stemme, als Praesident, die van den Directeur 

voor die tijd cesseerende, te concludeeren, en ten alien tijde de boeken te 

laten opslaan en nasien, om te weten hoe de saaken van de societeijt be 

handelt werden. 

12. 

Die tien acties heeft, sal gerekent werden als een Hoofdparticipant, 
mits deselve onverbonden en onbeswaart zijn, het welke hij des noods met 

eede sal moeten affirmeeren, met desen verstanden nogtans, dat daer onder 

niet begrepen zullen zijn, zodanige"actien, die door de respective eijgenaa 
ren bij de societeijt selfs beleent mogten weesen. 

13. 

De volmagten van de absente Hooftparticipanten zullen admissibel zijn 
ter vergadering, soo sij door vertooningen van haare gevolmagtschappen 

zig selfs beboorlijk en ook in die qualiteijt, haere principalen komen te 

ligitimeeren, ten opsigte van de acties; maer daerentegen sullen zij ineii^ 
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gibel zijn tot eenige ampten van de societeijt, soo niet voor haer selfs 

teffens hebben een radicaal van eligibiliteijt, uijt hoofde van vijff of tbien 

acties. 

14. 

Directeur of administreerend hoofdparticipant sal niemand kunnen wer 

den, dan die tbien acties beeft. 

15. 

Niemand sal Boekhouder of Cassier kunnen werden, sonder selfs vijf 

acties in de societeijt te hebben. 

16. 

Den Cassier sal daarenboven nog borge moeten stellen, ten behoeve van 

de societeijt, tot 10,000 Eds. 

17. 

Den Cassier van de societeijt sal nooit meer contanten onder hem mogen 

houden, dan twintig duijsend Eds. en het overige moeten brengen bij 

's Comp. Groot-Cassier; en sal den Directeur niet alleen aenspreekelijk zijn, 

voor het geene boven de genoemde somme onder den Cassier mogte blij 

ven, maer ook de faculteijt hebben, zig de restanten van de cassa van 

tijd tot tijd te laten opgeeven. 

18. 

Den Cassier en Boekhouder sullen verpligt wesen, het divident van de 

uijtlandige participanten, indien deselve binnen een maand na de gedane 

advertentie bij de couranten van de te doene uijtdeeling, door hun selfs, 

of door hunne gemagtigdens geen ordre sullen hebben gestelt, in 's Comps. 

cassa op wissel te tellen, 3t zij naar Nederland dan wel naar een der 

buijten comptoiren, sonder daar voor eenige provisie of andere onkosten 

in reekening te mogen brengen, of te genie ten, dan het wisselgelt, dat bij 

de Comp. wordt afgekort, met de onkosten van het opmaken derselve, item 

het half percent voor 5s Comp8. Cassier; en sullen wijders den voornoemde 

Cassier en Boekhouder de daar van opgemaakte wissels in duplo met d'eerst 

derwaarts te vertrekkene schepen, moeten versenden, onder 5s Comp. papie 

ren, naar de plaats waar de eijgenaar der actie, waarop het divident ge 

vallen is, zig ophout. 
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19. 

Den Direeteur sal hebben een salaris van drie duijsent Eds. des jaars, 
en een ieder der twee administreerende Hoofdparcipanten, twee duijsent 

vijf honderd Eds. 's jaars, ten minsten voor bet eerste jaar, en tot gesien 

sal werden bij de societeijt, wat daarop nader sal dienen te werden bepaalt. 
20. 

Den Gassier sal hebben een salaris van twee duijsent Eijds. en de Boekh. 

van een duijsent 's jaars, sonder dat zij iets verder voor de onkosten aan 

de societeijt wegens hare diensten in reekening sullen mogen brengen. 
21. 

Den Boekhouder van de societeijt zal na 3i presteeren van een eed ge 

qualificeerd wesen, om, ten overstaan van getuigen, sodanige instrumenten 

als tot de societeijt relatie hebben, 't zij obligation, borgtogten of van 

wat natuur dezelve mogen zijn, te passeren, die over zulx van dezelfde 

kracht en waarde sullen werden gehouden , als of deselve voor een Notaris 

dan wel een ander beampt-schryver gepasseert waren. 

22. 

Dese societeijt zal alleen gepriviligeert zijn omtrend den amphioen, dog 
in alle overige articulen van negotie, 't zij bij de Comp. of wel onder de 

gemeente, gelijkstandig staan met alle andere iiegotianten. 

23. 

De societeijt sal mogen hebben bij Comp. Boeken een lopende reekening, 
die alle ses maanden voor de generale vergadering zal moeten effen gesteld 
of geconfronteert werden, en het onbenodigde geld zal in 5s Comp8. geld 
cassa mogen geborgeh werden. 

24. 

Zij zal tot haar zegul mogen gebruijken het ordinaire merk van de Comp., 
tusschen de letteren A S boven een G en onder een B. 

25. 

De verdere Ordres en Eeglementen, die zij nodig heeft, zal zij in tijd 
en wijlen moeten beraamen in hare generaale vergaderingen, onder de toe 

stemming van de Hooge Indiasche Begering. 

26. 

Zij zal ook mogen hebben haare Factoors op de Comptoiren van de Comp., 
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dewelke door de respective Opperhoofden naar de billijkheid zullen ge 
maintineert werden. 

27. 

De societeijt zal voorts alle protectie hulpe en bijstant van de Comp. 

genieten; alle equipagie goederen met een capitaal advans van haar mo 

gen kopen, benevens zoo veel arthillerije als zij tot defensie van haare 

schepen en vaartuigen nodig heeft, dog bij aldien zij dienaren van de 

Comp. in haaren dienst wilde hebben,, zal zij dat telken reijse speciaal 
moeten versoeken bij de Hooge Eegering. 

28. 

De societeijt zal den amphioen, die zij 's maands van de Comp. staat 

te ontvangen, op de haar convenabelste wijze mogen debiteeren, en zoo 

danig zij voor Jt gemeene belang der intressanten geraden zal vinden, na 

mentlijk uijt de hand, of aan de meestbiedende, mits zulx geschiede door 

besorging van een of beijdde administreerende Hoofdparticipanten, en met 

communicatie van den Directeur der societeijt; zullende vervolgens de af 

levering geschiedden op eene ordonnantie van den Directeur, die insgelijks 

onderteekent zal moeten werden bij den Hoofdparticipant, die de parthije 

verkogt heeft, voor gesien, bij den Cassier voor den ontvangst van dies 

bedragen, en bij den Boekhouder voor geboekt. 

29. 

Ook zal de societeijt deh amphioen mogen verkoopen bij enkele kisten, 

zoo mede bij parthijen van 5, 10, 15 of uijtterlijk 20 kisten, maar in geen 

grooter quantiteijt teffens, gelijk dan ook vooral aan geen enkeld persoon, 

bij wege van overlating, de gantsche parthij zal mogen afgestaan, nog ook 

voor geen minder prijs, dan die van tijd tot tijd in de generale verga 

dering van alle de Hoofdparticipanten zal werden vastgesteld, voor welken 

prijs ijdereen, en zelfs de administreerende Hoofdparticipanten vrijheid zul 

len hebben inkoop te mogen doen, onder deze restrictie nogtans, dat in 

zulk een geval de andere Hoofdparticipant, die daarinne niet participeert, 

de ordonnantie zal moeten tekenen voor gesien. 

30. 

Den Directeur der societeijt zal ook geobligeerd zijn, om zoo dra hij 
. ontwaren mogtc, dat de prijs van den amphioen zedert de bij de generale 
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vergaderinge gemaakte bepaling merkelijk begon te reijsen, daarvan da 

delijk kennisse te geven aan eene, ten dien eijnde geconvoceerde, nadere 

vergadering der Hoofdparticipanten, om over de verhooging der prijs van 

den amphioen te delibereeren en die vast te stellen. 

31. 

Gelijk ook den Directeur en de Hoofdparticipanten, die de ad 

ministrate hebben, den verkoop tot de bepaalde prijs niet zullen mo 

gen extendeeren, boven de bepaalde quantiteijt van 200 kisten en twee 

maanden, sonder daartoe door de generale Vergadering gequalificeert tc 

zijn. 

32. 

De betaling van den ampbioen zal moeten geschieden in contant, dan 

wel bij verpanding van goud, zilver of juweelen, die onder een distincte 

notitie, ook na voorgaande taxatie, zullen werden geseponeerd in de 

groote geldkamer ten desen Casteele; voorts bij hijpothecatie van vaste goe 

deren, na de ordinaire wijse voor Scheepenen te doen, en eijndelijk ook 

onder borgtogt, die door den Directeur of administreerend Hoofdparticipant 
der societeijt geapprobeerd werdende, zal zulx voor hunne privative reeke 

ning, maar indien bij meerderheijd van stemmen in de Vergadering van 

Vijven werd goedgekeurd, voor reekening van de societeijt lopen. 
33. 

Indien de betab'ng van den ingekogten amphioen niet dadelijk bij den 

ontfangst geschied, zo zal aan den koper geen langer crediet dan een ter 

mijn van vier maanden geaccordeert mogen werden, dan bij de vergadering 
van Vijven, en bij dese ook niet langer dan uiterlijk tot negen maanden 

het eene en andere onder dit beding, dat den koper boven de in 't voor 

gaande articul vermelde borgstelling, ook gehouden zij ? percento intrest 

des maands, van den dag der verkoping af gerekent, te betalen. 

34. 

Indien de societeijt in 't vervolg van tijd hare negotie ook tot eenige 
andere articulen extendeerende, eenige partijen goederen mogte willen ver 

koopen, zoo zal zulx niet dan bij publicque opveijlinge aan de meestbie 

dende mogen werden gedaan, zullende geen onderhandsche verkoop ingen 
of overlatingen gepermitteerd zijn, ten waare de Vergadering van Vijven, 

14 
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of de meerderheijd derselve, het contrarie voor de societeijt profijtelijker oor 

deelde te zijn. 
35. 

Den inkoop van goederen voor de societeijt zal door den Directeur met 

voorkennisse van de administreerende Hoofdparticipanten, ook des vereijscht 

werdende, bij een besluijt der Vcrgadering van Vijven geschieden, maar 

nog den Directeur, nog de administreerende Hoofdparticipanten, nog den 

Cassier of Boekhouder, zal geen inkoop van of voor zig zelfs mogen doen 

van zulke goederen, waarin de societeijt negotieert, uijtgezondert de pro 

ducten dezer Colonie, gelijk zuijker, arack, enz. en zullen zij van de in 

gekogte goederen alle ses maanden in de generale Vcrgadering moeten pro 

duceeren specifique lijsten, en daarbij annoteeren de namen der verkopers 

of leverantiers, de tijd van den gedanen inkoop, item de prijsen der inge 

kogte goederen, om des geraden gcoordeeld werdende, in voorschreeve ge 

nerale Vergadering gerevideert en g'examineert te werden. 

36. 

Alle ses maanden sal 'er door den Directeur en administreerende Hoofd 

participanten eene generale Vergadering van alle Hoofdparticipanten werden 

beroepen, waarin het divident zal werden gereguleert voor de verlopene ses 

maanden. 

37. 

En zal daarin wijders met de compareerende Hoofdparticipanten gedeli 

bereert, en bij meerderbijd van stemmen geconcludeert werden, alles wat 

ten beste van de societeijt komt te strecken. 

38. 

Van de winsten die betaald werden in de eerste vier jaaren, zal niet 

meer als uijterlijk de helfte mogen werden uijtgedeelt, het resteerende zal 

oplopen, ten faveure van de societeijt, tot dat men ziet of zij geconti 

nueert zal werden of niet, in welk laatste geval dan teffens met het ordi 

naire divident van het laatste jaar zal werden verreekent en uijtgegeven het 

opgelopene restant. 

39. 

De onbenodigde penningen in den handel en het overschietende van de 

winsten, in het voorgaande articul vermelt; zullen door den Directeur en 
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Administrateurs werden g'emploijeert in andere goede articulen van ne 

gotie, of uijtgezet op goede hipothequen, op die zelfde voet als bij Hee 

ren Weesmeestercn gescbied. 

40. 

De societeijt zal mogen versoeken en in haren dienst bouden, zo veel 

inlandsche en Europeesche kruijsvaartuigen, met Commissie van dese Ke 

gering tegen de ampbioen sluijkers voorsien, als zij nodig oordeelen zal , 

onder zekere reglementen, daarvoor bij gem. Kegering te maken, en de 

aanbalingen die zij doen, zullen wel tot haar profljt zijn, dog haar egter, 

in cas die op een groot getal kasscn ampbioen liepen, niet kunnen be 

vrijden van de vorenstaande verpligting, om voor 1200 kisten jaarlijx vast 

in te staan. 

41. 

Indien de societeijt in der tijd haren handel zo verre extendeeren mogte, 

en zij nodig hadde een scheepstimmerwerff te maken, en meer andere arti 

culen van omslag, waar toe de plaats binnen desen haven te kleijn valle 

mogte, zo zal haar van de Comp. bij wijze van leening werden gegeven 

het cijland Engels Onrust of Onrtist Kerkhof, tot zulk een gebruik, de 

Comp. de grond aan haar behoudende, dan wel daar over met haar, in der 

tijd, nader contracteerende. 

42. 

Dit octrooij zal standt grijpen voor de tijd van thien agter een volgende 

jaaren, beginnende met primo September 1745, en eijndigende met ultimo 

Augustus A?. 1755. 

En op dat alle de voorz. poincten en vrijheden, hier boven ter neder 

gesteld, behoudens onse vorige Placcatcn en Ordonnantien, en in specie 

dat van den jaare 1742, tegen alien anderen handel dan die van de Comp. 

in den amphioen, dewelke wij bij descn op nieuws zijn inhareerende, en 

onze nadere extensie van hetselve bij resolutie van den 16 Septembr. deses 

jaars, volgens dewelke alien particulieren ongepermitteerden 
aanvoer van 

amphioen in dese zeen, b'oosten Sunda en Malacca's engte, voor -de 

grootste contrabanden en saisabel bij een iegelijk werd verklaart, mogen 

blijven in voile kragt en waarde, geduurende de tijd van dit octrooij, Zo 

ordonneeren en bevelen wij bij deesen alien en een iegelijk, onder de ge 

14* 
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hoorsaamheijd van de Nederl. Oc-st-Indische Maatschappij gehorende, de 

serve te agtervolgen en te onderhouden, of te helpen onderhouden en ag 

tervolgen, daar en so het vereijschen zal, zonder daar tegens directelijk 
of indirectelijk, nog binnen dese Colonie, nog daar buijten, te doen ofte 

te doen doen, in eeniger maniere, op poene van daar over als overtree 

ders van onse ordonnantien en beveelen te zullen werden gestraft, volgens 

de wetten en placcaten, en voorts na exigentie van zaken: Ontbieden 

ten dien eijnde en beveelen wel expresselijk den E. President en Eaden 

van Justitie deses Casteels, die van den E. Geregte deser Stad, en alle ver 

dere Ofncieren en Justitieeren, zo te deser hooftplaatse als elders, voorts 

alle Gonverneurs, Directeurs, Commandeurs en alle andere gesagvoerende 

personen, soo te water als te lande, mitsgaders alle ingezetenen en on 

derdanen van meerm. Compagnie, dat zij de voorz. societeijt van geprivi 

ligeerde koopluijden in den amphioen rustelijk en vredelijk laten genieten 
en gebruijken het volkomen effect van desen onsen octroije, consent en 

privilegie, cesseerende alle empechementen'ter contrairie, want wij hetselve 

ten dienste en voordeele van meermelde Maatschappije bevonden hebben also 

te behooren. 

Gegeven in Jt Casteel Batavia op het eijland groot Java, den 30sten No 

vember A?. 1745, G'expedieert onder het ordinaire Zegul van de Neder 

landsche Oost-Indische Compagnie, de paraphure van den Heer Gouver 

neur-Generaal, en de signature van den Secretaris der Hoge Indiase Eege 

ring. (was getekend) g. w. Baron van imhoff, (ter zijde stond) Ter or 

donnantie van haar Eds. den Governeur-Generaal en de Eaden van India, 

(getekent) p. a. van der paera , Secret. Zijnde op het spatium gedrukt 

het cachet van de gem. Comp. , in roden lacque. 
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BIJLAGE N?. 3. 

TO THE HONORABLE J. BACHERACHT ESQRE. 

Director and Council at Houghly. 

Gentlemen, 

We have had the honor to receive your letter of the 2a. instant. 

The declaration which we made to you, in our letter of the 29th. ul 

timo, was grounded on the information, which we had collected, concerning 

the manner in which the provision and trade of opium have been imme 

morially carried on in the province of Bahar, and from that declaration 

we cannot depart, unless you furnish us with proofs that you have ever, 

to this time, possessed the real exercise of the right which you assert to 

a freedom of trade in that article. 

Independently of long usage which, in this case, we have made our guide, 

we might justify our conduct by the universal principles of Government, 

which authorise us to make such regulations as we judge equitable and 

proper for the trade of the country, in those points which appertain to our 

jurisdiction' as Dewan of the Provinces. Of this right we conceive that 

you yourselves, Gentlemen, were well apprized when, in the year 1757, 

you petitioned the nabob Jaffir Ally Cavm for an exclusive grant, to your 

Company, of the trade in saltpetre and opium, from which you now com 

plain of our endeavours to restrict your purchases, only to the limits within 

which they have been hitherto conducted. 

We believe you have misconceived the nature of the exclusive priviledge 

which we mentioned to have granted to Mr. Griffith. It does not convey 

the property of the monopoly of the opium trade to him or to any indi 

vidual; but he holds a contract which only constitutes him the agent 

of Government for the provision of the opium on their account, on certain 

. conditions. 

When we offered to deliver 900 maunds of opium to you, at the same 

rate that you paid for it last year, it was with the view that your agent 
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might previously have liberty to examine the quality, in the customary man 

ner, and to make choice of the best. But if you are content to receive/ 

it from our agent in the same manner as we do, without insisting on the 

right of rejecting such as your agents may not approve, we how make you 
a tender of it on the same terms which we have agreed to pay for it to 

the contractor, and we believe these to be much lower than opium has 

ever before been provided. We conceive this offer to be so advantageous, 

that we have no doubt of your ready acquiescence to it; but we cannot 

agree to increase the quantity which we before fixed, as the medium of 

what you had received for many years past. 

We beg to be favored with your determination upon this matter as soon 

as possible, that we may give orders in consequence to the Council of Patna. 

Fort Willam, 
We have the honor to be, Gentlemen, 

7th. Eebrury 1776 
Your most obedient servants 

warren hastings, 

j. clavering, 

geo. monson, 

p. francis. 

BIJLAGE N?. 4. 

Perwannah verleend op den 8sten Maart 1776 (Engelsche stijl) 
onder de handteekening vail Mijnheer den Gouverneur 

Generaal en onder het zegel van de Engelsche Compagnie 
aan de bedienden van de Pergunnah's. 

"Bevorens is een Perioannah verleend geworden op de bedienden en on 

"derhoorigen van de PergunnarVs, afhankelijk van het Soebah-schap Behar, 
"dat niemand buiten de GomastaV (makelaars) van den Heer Griffith, 



DE OPIUMHANDEL IN NEDERL. INDIE. 213 

"zich zou hebben te bemoeijen met de inzameling van afloen. Thans door 

"gezegden Heer bekend gesteld zijnde, dat door verscbeiden Bengalers en 

"anderen, inwoners van Dynapore en andere plaatsen, in stilte verstrekkin 

"gen (voorscbotten) aan de pyhars op afloen gedaan worden, zoo is bet dat 

"aan de bedienden bij deze wordt geordonneerd, dat ieder in zijn ressort 

"zal zorgen, dat niemand van Dynapore of eenige andere plaats verstrek 

"kingen geven of afloen onvangen zal, uitgezonderd alleen de Gomasta's 

"van gemelden Heer.4 Die daaraan niet voldoen, zullen te Azimabad ter 

"verboor gebragt worden, onder waarschuwing dat, als men naderhand mogt 

"gewaar worden dat iemand in stilte opkoopen doet en deswege niet wordt 

"gesteld tot onderzoek en verboor, daarvan verantwoording van Ulieden 

"staat te worden geeiscbt. De pijkar's en inzamelaars van afloen, zullen 

"moeten worden gelast, om als iemand buiten de Gomasta's van den Heer 

"Griffith verstrekkingen op afloen doet, de waar niet af te leveren enlieb 

"ontmngen geld als hun elgen aan te merJcen, dat zij niet zullen behoeven 

"terug te geven , zullende de hlagien die deswegen mogten gedaan worden, niet 

6iworden gehoord." 

Uit het Persiaansch vertaald, den 22Bten April 1776. 

(jet.) c. l. eilbracht. 
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BIJLAGE N?. 5. 

STAAT VAN UITGEVOEED OPIUM TE CALCUTTA EN BOMBAY 
NAAE DE ONDEESTAANDE PLAATSEN, SEDEBT HET 

JAAE 1316/17 TOT 1849/50. 

CALCUTTA. 

3,376 

2,911 

3,575 

1,741 

3,591 

1,936 

3,207 

3,923 

5,365 

4,627 

5,861 

7,341 

4,903 

7,443 

5,590 

6,750 

7,530 

10,151 

9,480 

13,021 

10,493 

16,112 

14,499 

3,755 

5,817 

10,752 

11,867 

13,067 

14,709 

16,265 

20,668 

19,434 

27,870 

30,996 

74 

45 

12 

80 

57 

31 

9 

10 

65 

30 

// 

18 

// 

12 

728 

213 
149 
44 
796 
797 
318 
439 
428 
294 
141 
172 
195 
62 

121 
162 

53 
30 
85 

132 
80 

189 
50 
46 
55 
75 
25 

222 
85 
it 
90 
50 
75 

?5 

62 
160 
119 
117 
45 
38 
50 
47 
73 
10 
64 
23 

19 
// 

a ? 3 
O H d * to 

583 
435 
549 
351 
657 
268 
395 
802 

1,258 
345 
435 
325 

1,582 

2,071 

1,344 

744 
1,842 

1,698 

1,512 

1,624 

2,107 

3,015 

3,483 

13,676 

11,424 

8,761 

4,505 

4,727 

3,822 

4,099 

4,277 

4,331 

4,352 

3,997 

42 

10 

7 

26 

5 

9 

31 

2 

36 

1 

7 

31 

12 

8 

13 

22 

20 

58 

2 

100 
50 

301 
123 
171 
71 
40 
39 
31 
45 
22 
15 
25 

H > 

!3 

4,350 

3,710 

4,306 

3,091 

5,152 

2,591 

4,100 

5,219 

7,086 

5,155 

6,568 

7,903 

6,554 

9,678 

7,116 

7,507 

9,385 

11,930 

11,050 

14,807 

12,734 

19,307 

18,221 

18,510 

17,410 

19,739 

16,518 

17,859 

18,792 

20,480 

24,990 

23,877 

3g,287 

35,093 

AANMERKINGEN. 

De getallen in de 
zen staat begrepen, 
wijzen aan fasten, elk 

inhoudende 125 pon 
den opium. 

De uitvoer naar el 

ders, heeft hoofdza 

kelijk plaats gehad 
naar Pegu, inzonder 
heid sedert het jaar 
^1826. 

Onder de uitvoeren 
naar Poelo Pinang en 

verder bostwaards 
moeten worden begre 
pen die naar Singa 
poera. Gedurende de 

jaren 1839/40 en 

1840/41 gaf de oor 

Iog met China aanlei 

ding, dat het grootste 

gedeelte van het der 
waarts bestemd opium, 
in de eerste plaats naar 

die vrijhaven werd ge 

consigneerd. 
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BOMBAY. 

20,882 

10,372 

17,353 

193 

12,022 

14,963 

18,521 

19,274 

14,883 

24,700 

17,389 

14,915 

21,392 

16,513 

it 

it 

1709 

25 

it 

> > H 

191 

253 

153 

3,388 

3,709 

1,387 

376 

151 

.229 

185 

26 

69 
' 

376 

70 

9 

2 

6 

6 

2 

25 

59 

175 

158 

61 

48 

14 

21,073 

10,627 

17,515 

5,292 

15,762 

16,356 

18,899 

19,450 

15,171 

24,920 

17,573 

15,045 

21,811 

16,597 

AANMERKINGEN. 

Het opium te Bom 

bay uitgevoerd, is het 

zoogenaamd Malwa, 
hetwelk buiten Britsch 
Indie wordt geteeld, 
en bij den doorvoer, 
over het Britsch grond 
gebied, meteenenaan 

zienlijken landtol wordt 
belast. 

In den uitvoer naar 

elders is begrepen dien 
naar Malabar, Canara, 

Goa, de Persische en 

Arabische zeeboezems, 
Mauritius en de kust 
van Afrika. 
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BIJLAGE N?. 6. 

INKOMSTEN YEBKBEGEN UIT DEN ALLEENHANDEL IN OPIUM 
OP JAY A EN MADUBA, SEDEBT HET JAAB 1678. 

TIJDVAK WAARIN DE REGERING ZIGH NIET INLIET MET 

HET DEBIET IN HET KLEIN. 

?9,903 

29,520 

42,392 

126,298 

216,104 

19,200 

107,975 

120,529 

1,608 

348,615 

424,080 

565,901 

546,818 

278,013 

324,981 

436,932 

577,087 

498,588 

489,558 

601,443 

238,423 

335,978 

285,917 

251,687 

468.758 

267,093 

341,167 

288,892 

150,169 

165,221 

220,650 

TE BATAVIA. 

WAAGGELD. 

/ 108 
// 5,475 
// 56 

// 3,207 
// 5,184 
// 4.523 

u 2,883 
// 6,415 
// 16,135 
// 1,232 

tt 

u 4,320 
// 4,341 
u 4,946 
a 6,091 
tt 7,203 
// 5,047 
tt 9,104 
// 8,272 
// 8,229 
tt 15,228 
tt 14,482 
// 13,586 
w 4,367 
// 6,804 
u 4,708 
// 6,706 
// 11,350 
// 6,091 
// 7,452 
// 7,657 

UITGAAND 
BEGT. 

/ 240 
// 12,168 
h 1,680 
v 7,128 
// 11,520 
// 10,008 
// 6,408 
// 14,256 
// 35,856 
// 2,976 

// 

,i 9,608 
// 9,648 
tt 10,912 
// 13,536 
// 16,008 
// 11,328 
// 20,232 
? 18,384 
// 18,288 
// 33,840 
it 32,184 
"// 30,192 
y 11,928 
u 15,120 
// 10,464 
// 14,904 
// 25,224 
// 13,536 
// 16,560 
// 17,016 

IN OOSTELIJK JAVA. 

INKOMEND 
BEGT. 

70,251 

47,163 

44,128 

136,733 

232,808 

33,731 

117,266 

141,200; 

53,599: 

352,823 
// . 

43S,000 

579,890 

562,676 

297,640 

348,192 

453,307 

606,423 

525,244 

516,075 

650,511 

285,089 

379,756 

302,212 

273,611 

483,930 

288,703 

377,741 

308,519 

174,181 

189,894 

220,650 

AANMEEKINGEN. 

In de herleiding tot 

guldens, is de zilve 
ren Rijksdaler gesteld 
op /2,40. 

Bij de berekening 
van het waaggeld en 
van de zee- en land 

tollen, heeft men 

aangenomen, dat 90 
ten honderd van het 
te Batavia ingevoerd 
opium, weder is uit 

gevoerd geivorden 
naar de oostelijke ha 

vens, en mitsdien te 
Batavia aan waag 
geld en uitgaand regt 
is onderworpen ge 

weest. 
Van 1678 tot 1746 

was het uitgaand regt 
te Batavia 10 Rijksd. 
perkist. De oostelijke 
tollen werden gehe 
ven ten behoeve van 
den Soesoehoenan. 
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1 S 2 
5 X ~ Ed 

/ 

TE BATAVIA. 

317,524 

294,199 

276,979 
126,908 

508,736 

333,147 

444,701 

348,122 

589,602! 

446,622 

667,269 

661,164 

987,461 

190,533 

245,797 

393,644 

61,455 

405,215 

171,305 

689,881 

488,624 

475,387 

468,544 

863,211 

187,505 

602,166 

421,770 

751,137; 
779,679 j 
481,940 j 
799,466 j 

414,265, 
639,676 

1,768,881 

1,063,598; 

1,063,5381 

632,684' 

800,166 

1,001,452 

911,106 

817,262 

568,629 

609,264 

564,566 

/ 8: 

uitgaand 
kegt. 

672 
8,143 

9,028 

I, 814 

4,514 

12,385 

12,463 

7,581 

11,373 

3,618 

12,884 

8,629 

13,586 

8,780 

10,465 

7,441 

13,532 

3,628 

9,763 

12,538 

13,262 

13,834 

7,970 

9,698 

12,690 

13,413 

9,547 

10,746 

6,998 

9,882 

16,092 

17,841 

9,255 

8,445 

35,640 

7,840 

10,130 

12,528 

II, 923 

10,854 

8,607 

9,871 

8,985 

/19,272 
18,096 

20,064 

4,632 

10,032 

27,528 

27,696 

12,463 

25,296 
, 8,040 

28,632 

19,176 

30,192 

19,512 

23,256 

16,536 

30,072 

8,064 

21,696 

27,864 

29,472 

30,744 

17,712 

21,552 

28,200 

29,808 

21,216 

23,880 

15,472 

21,960 

35,760 

39,648 

20,568 

18,768 

79,200 

34,848 

41,224 

55,680 

52,992 

48,240 

35,856 

43,872 

39,936 

IN OOSTELIJK JAVA. 

inkomend 
begt. 

17,424 

25,612 

27,840 

26,496 

24,120 

17,928 

21,936 

19,968 

AANMERKINGEN. 

/ 29,040 
// 37,520 
it 46,400 
// 44,160 
// 40,200 
// 29,880 
// 36,560 
u 33,280 

[/ 27,944 
320,438 

306,070 

132,754 

523,282 

373,060 

484,860 

368,166 

626,271 

458,280 

708,785 

688,969 

\u 1,031,239 
// 218,825 
if 279,518 
/a 417,621 
// 105,059 
// 416,907 
it 202,764 
// 730,283 
// 531,358 
if 519,965 
// 494,226 
// 894,461 
// 228,395 
// 645,387 
u 452,473 
// 785,763 
if 802,149 
// 513,782 
// 851,318 
if 471,754 
// 669,499 
if 1,796,100 
// 1,178,438 
Jt 1,063,538 
,t 721,836 
n 914,652 
// 1,143,900 
// 1,046,677 
,r 940,676 
// 660,900 
// 721,503 
ft 666,735 

In 1746 ving detus 
schenkomst (ieiAm 

Jioen-Societeit aan. 
De oostelijke tolien, 

vroeger geheven voor 

rekening van den Soe 

soehoenan, kwamen 
in 1746, ten voordeele 
van de Compagnie. 

De inkomende ze? 
tol was 10 Rijksdalers 
en de landtol 20 Pias 
ters per kist opium. 
Het uitgaand regt te 
Batavia werd ver 

hoogd van 10 tot 20 

Rijksdalers per kist. 

Volgens den Heer 

graane, werdsedert 
de oprigting der Am 
fioen-Societeit ? van 
het te Batavia inge 
voerd opium, in het 

westelijk gedeelte des 
Eilands gesleten, en 
was derlialve sleehta 

f aan waaggeld en 
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' 
637,212 

667,310 

659,640 

712,860 

758,160 

735,960 

754,440 

628,360 

241,891 

108,386 

208,960 

208,437 

352,301 

311,712 

296,556 

295,589 

266,917 

72,738 

148,727 

184,030 

143,803 

167,851 

257,841 

139,184 

142,952 

374,139 

342,243 

353,474 

292,563 

383,715 

246,077 

425,113 

471,194 

'435,503 

754,560 

552,832 

609,814 

772,915 

120,699 
- 

900,944 

2,074,855 
- 
1,900,000 
- 
1,750,000 
- 
1,600,000 

TE BAT AVI A. 

waaggeld. 

/ 10,389 
it 10,800 
// 10,022 
? 10,022 
it 10,022 
// 10,022 
tt 10,022 
// 10,022 
// 4,633 
// 1,814 
tt 3,607 
it 4,395 
? 6,901 
it 8,089 
// 6,901 
// 4,417 
// 6,220 
// 6,220 
// 6,220 
// 6,220 
it 6,220 
// 10,055 
. it 6,220 
it 7,776 
it 6,998 
it 6,998 
// 6,415 
it 7,711 
it 3,855 
// 5,194 
// 3,024 
it 5,702 
// 9,568 
i, 6,220 
it 7,959 
// 7,678 
it 6,102 
it 7,182 
// 1,306 
ii 7,592 
// 5,281 
it 8,240 
it 7,484 
? 8,802 

uitgaand 
regt, 

/ 46,176 
// 48,000 
// 44,544 
// 44,544 
// 44,544 
// 44,544 
// 44,544 
// 44,544 
// 20,592 
// 8,064 
// 16,032 
it 19,436 
// 30,672 
v 35,952 
u 30,672 
it 19,632 
// 27,648 
// 27,648 
if 27,648 
// 27,648 
// 27,648 
// 44,736 
// 27,648 
// 34,560 
it 31,104 
it 31,104 
// 28,512 
// 34,272 
it 17,136 
// 23,088 
// 13,440 
n 25,344 
it 42,528 
// 27,648 
it 35,376 
// 34,128 
// 27,120 
// 31,920 
// 8,160 
// 33,744 
// 23,472 
// 36.624 

// 33,264 

39,120 

IN OOSTELIJK JAVA. 

inkomend 
kegt. 

/ 23,088 
24,000 

22,272 

22,272 

22,272 

22,272 

22,272 

22,272 

10,296 

4,032 

8,016 

9,718 

15,336 

17,976 

15,336 

9,816 

13,824 

13,824 

13,824 

13,824 

13,824 

22,368 

13,824 

17,280 

15,552 

15,552 

14,256 

17,136 

8,568 

11,544 

6,720 

12,672 

21,264 

13,824 

17,683 

17,064 

13,560 

15,960 

4,080 

16,872 

11,736 

18,312 

16,634 

19,560 

/ 38,480 
40,000 

37,120 

37,120 

37,120 

37,120 

37,120 

37,120 

17,160 

6,720 

13,360 

16,280 

25,560 
29.960 

25,560 

16,360 

23,040 

23,040 

23,040 

23,040 

23,040 

37,280 

23,040 

28,800 

25,920 
// 25,920 
it 23,760 
// 28,560 
// 14,280 
// 19,240 
// 11,200 
// 21,120 
// 35,440 
? 23,040 
it 29,480 
// 28,440 
// 22,600 
// 26,600 
it 6,800 
// 28,120 
// 19,560 
// 30,520 
it 27,720 
9 32,600 

AANMERKINGEN. 

755,345 

790,110 

773,598 

826,818 

872,118 

849,918 

868,398 

742,318 

294,572 

129,016 

249,975 

258,266 

430,770 

403,689 

375,024 

345,814 

337,649 

143,470 

219,459 

254,762 

214,535 

282,290 

328,573 

227,600 

222,526 

453,713 

415,186 

441,153 

336,402 

442,781 

280,461 

489,951 

579,994 

506,235 

845,058 

640,142 

679,196 

854,577 

141,045 

987,272 

2,134,904 

1,993,696 

1,835,012 

1,700,082 

zee- en landtollen in 

Oostelijk Java, onder 

worpen. Men onder 
stelt dat hier vooral 
aan het toenemend 
verbruik van opium 
onder de Chinesche 

bevolking van Batavia 
moet worden gedacht. 

Overigens heeft men 
in de berekening van 

het bedrag der land 

tollen aangenomen, 
dat 1/5 van het in Oos 

telijk Java ingevoerd 
opium in de zeeha 
vens werd gesleten, 
en. mitsdien niet aan 

landtol onderhevig 
was. 

De jaartallen ach 
ter welke het teeken 
* is geplaatst, zijn 
die waarin de offi 
ciele aanteekeningen 
niet hebben kunnen 

geraadpleegd worden. 
Dit is vooral het 

geval geweest sedert 

het jaar 1794, omdat 

de in 1795 uitgebar 
sten oorlog tusschen 

de toenmalige Repu 
bliek en Engeland, 
het overzenden der 

negotieboeken deed 

staken. Bij het in 

vullen der jaren 1795 
tot en met 1808, zijn 
snel afdalende maar 

geheel willekeurige 

cijfers aangenomen, 
sluitende met eene 

som .van /200,000, 
als opbrengst van het 

laatstgemelde jaar, en 

zulks op grond van 

de op bladzijden 144, 
145 en 146 aange 
haalde verklaringen 
van den Gouverneur 
Generaal daendels, 
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1 

TE BATAVIA. 

UITGAAND 
REGT. 

IN OOSTELIJK JAVA. 

INKOMEND 
BEGT. 

AANMERKINGEN 

179S: 

1799; 

1800* 

1801* 

1802* 

1803* 

1804* 

1805: 

1806* 

18071 

1808* 

/1,400,000 
// 1,250,000 
it 1,100,000 
w 950,000 
// 800,000 
// 700,000j 
tt 600,300 
// 500,000 
// 400,000! 
// 300,000 
// 200,000 

/ 8,748 
it 2,548 

/ 38,880 
// 11,328 

/ 19,440 
if 5,664 

/ 32,400 
1/ 9,440 

/1,499,468 
// 1,278,980 
// 1,100,000 

950,000 

800,000 

700,000 

600,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

dat bij zijne komst op 
Java (in 1808), de 
amfioenhandel ge 
noegzaam niets meer 

opleverde aan de Ko 
loniale Kas, en dat 
het grootst gedeelte 
van hetgeen in Oos 

telijk Java werd ver 

bruikt, aldaar ter 
slnik werd binnen 

gebragt. 

TIJDVAK WAARIN HET DEBIET INs HET KLEIN VAN 

REGERINGSWEGE IS VERPACHT GEWORDEN. 

JAREN. 

1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 

pachtschat. 

/ 706,193 
it 670,714 
it 410,915 
// 410,915 
// 614,908 
u 689,583 
// 1,134,768 
// 1,203,411 
// 1,522,939 
it 1,516,080 
// 1,244,928 
// 2,588,664 
// 2,588,664 
11 2,388,664 
// 2,716,547 

inkqmende 

regten. 

/ 110,000 
it 110,000 
// 110,000 
// 110,000 
it 121,000 
// 99,000 
,/ 99,000 
// 143#80 
tt 143,460 
// 238,550 
// 114,050 
// 120,350 
it 61,750 
// 74,700 

AANMERKINGEN. 

/ 960,000 
// 960,000 
it 480,000 
// 640,000 
// 816,193 
// 780,714 
// 520,915 
if 520,915 
// 735,908 
// 788,583 
// 1,233,768 
// 1,346,691 
// 1,666,399 
// 1,754,630 
// 1,358,978 
// 2,709,014 
it 2,650;414 
// 2,463,364 
.it 2,716,547 

Gedurende de jaren 1809 
en 1810, is tot grondslag ge 
nomen het cijfer van 400,000 
Rijksd., door den Gouver 
neur-Generaal daendels 

opgegeven (zie bl. 146). In 
1811 de helft, en in 1812 
twee derden van dat cijfer. 

De onder het Britsch be 
stuur in ropijen geheven 
pachtschat, is tot guldens 
herleid naar rede van /1,15 
per ropij. Men heeffe aan 

genomen, dat de zoo dilc 

wijls veranderde inkomende 

regten op opium, bij door 

slag hebben opgeleverd /200 
per kist, en dat de invoer is 

geweest zoo als op bl. 159 
is aangewezen. 
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PACKTSCHAT. 
INKOMENDE 

REGTEN. AANMERKINGEN. 

/ 2,697,889 
// 2,738,130 
// 3,162,637 
// 3,140,188 
ft 3,041,892 

/ 2,697,889 
ft 2,738,130 
// 3,162,637 
// 3,140,188 
ft 3,041,892 
// 3,305,382 
// 3,726,900 
// 3,952,500 
it 4,260,900 
it 4,788,160 
// 5,942,910 
it 5,608,900 
it 5,368,600 
// 6,712,900 
it 6,940,400 
i, 7,217,500 
// 7,217,500 
it 7,217,500 
? 7,356,500 
// 6,695,100 
it 6,474,240 
// 6,046,500 
// 4,936,700 

De inkomende regten zijn 
in de jaren 1827/32 niet af 

zonderlijkuitgetrokken, om 

dat zij geacht kunnen wor 

den begrepen te zijn, in de, 
aan het Gouvernement, door 

de Handel-Maatschappij uit 

gekeerde winst, zie p. 163 en 

volgende. 

De cijfers van 1833 tot en 

met 1850, hebben tot grond 
slagen de Staten der opium 

pacht en van alle andere 

Gouvernements verpachte 
middelen op Java en 31a 

dura enz.3 verzameld door 
f. EMBKECHTs, en gedrukt 
te Batavia. 

Tot en met bet jaar 1847, 
werden ujtslaitend Jcoperen 
Guldens van 100 duiten ont 

vangen; deze zijn, ter voor 

koming van verkeerde voor 

stellingen, tot zilveren Gul 

dens herleid geworden. 
Om tot de kennis van de 

netto rendementen te komen, 
is, in elk jaar, van den bruto 

opbrengst afgetrokken ge 

worden, het vermoedelijk 
kostende van het, van Gon 

vernementswege', verstrekte 

opium. Van 1833 tot en met 

1840, is dat kostende ge 
middeld gesteld op /1500 
en vervolgens op/1000 de 

kist van 125 pond. 
Hoezeer in sommige ia 

ren, boven den tiban prijs 
van het opium, een afzon 

derlijke pachtschat werd be 

taald, heeft men hier een 

en ander kortheidshalve bij 
- 

eengetrokken. 
Inkomende regten kwa 

men niet te pas van het 

oogenblik dat het Gouverne 

ment de eenige invoerder 
van opium wras. 
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